ЗАПИСНИК
СА СТОТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 23. априла 2020. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 10,00
часова.
У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник
Градског већа отворио је 103. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун Тодоровић,
Милица Дачић, прим. др Славица Драгутиновић, Анђелка Новаковић, Вељко Неговановић,
Мирослав Вукосављевић, Немања Трнавац, Михаило Јовић, Милан Лукић и Душан Радојевић а
одсутни су Драгомир Шипетић, Велимир Дробњак и Славко Веселиновић.
 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:
-

Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Катарина Новковић, Градски правобранилац
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак
Весна Никитовић, директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак
***

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да им је
достављен записник са 102. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 102. седнице Градског
већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 102. седнице Градског већа града Чачка број 06-46/2020-III од 3.
априла 2020. године, без примедби.
***
У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић предложио
је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу.
Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда. Како није било предлога за
измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи:

ДНЕВНИ РЕД:
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА
ВОДЕ ДРУГОГ И НИЖЕГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020.
ГОДИНУ
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“
ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ КП.
БР. 4/6 КО ЧАЧАК И ИЗГРАДЊОМ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ СА ПРИКЉУЧНИМ
ТОПЛОВОДОМ
4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА,
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЧАЧАК, НА НОВОМ ЛАП ТОПУ
5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ,
ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЧАЧАК, ДЕЗИНФЕКЦИОНОГ ТУНЕЛА
6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ПОВРШИНИ ОД 49м2 ИЗГРАЂЕНОГ НА КП.БР. 5416 КО
ЧАЧАК
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(ПОЖАР)
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ И НИЖЕГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Драган Вукајловић. Правни
основ за доношење овог Плана садржан је у Закону о водама којим је утврђено да јединица локалне
самоуправе израђује оперативни план одбране од поплава за воде II реда и након прибављеног
позитивног мишљења од стране јавног водопривредног предузећа доноси га надлежни орган
јединице локалне самоуправе. У конкретном случају, добијено је мишљење за град Чачак од ЈВП
„Србијаводе“ Београд, ВЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак. План доноси Скупштина као
надлежни орган јединица локалне самоуправе. Овим планом се обезбеђује управљање ризицима од
поплава и смањивање могућих штетних последица поплава на живот и здравље људи, животну
средину, материјалне и културна добра и привредну активност. Оперативни план садржи све
обавезне делове.
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По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог оперативног
плана одбране од поплава за воде II реда за 2020. годину и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА
НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Весна Никитовић упознала је чланове
Градског већа са извештајем о раду Установе „Коста Новаковић“ за 2019. годину и истакла да су
послови ове Установе обављани у складу са усвојеним програмом рада у организационим
јединицама. Истакла је да су у извештајном периоду остварени укупни приходи у износу од
6.607.489,00 динара и добит у износу од 91.223,00 динара.
По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду
Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину и доставило Скупштини на разматрање
и усвајање.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ КП. БР. 4/6 КО ЧАЧАК И ИЗГРАДЊОМ ГАСНЕ
КОТЛАРНИЦЕ СА ПРИКЉУЧНИМ ТОПЛОВОДОМ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Градско веће
града Чачак на седници одржаној 11. септембра 2019. године донело је решење којим је
приступљено прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну својину града Чачка к.п. бр.
4/6 површине 289м2, уписане у лист непокретности број 8446 К.О. Чачак ради изградње гасне
котларнице у складу са Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку. Влада Републике Србије
донела је Закључак којим је одлучено да се предметно земљиште отуђи из јавне својине Републике
Србије у корист града Чачка, преносом права јавне својине са Републике Србије на град Чачак,
непосредном погодбом, без накнаде, ради изградње гасне котларнице.У наставку поступка
Комисија за грађевинско земљиште је извршила увид у списе предмета и сачинила записник са
предлогом одлуке. Комисија за грађевинско земљиште је предложила да се прибави у јавну својину
града Чачка непосредном погодбом, грађевинско земљиште ближе описано као к.п. бр. 4/6 у
површини од 289м2, у складу са Планом генералне регулације „Центар“ у Чачку, а на основу
Закључка Владе Републике Србије од 12.марта 2020. године. Правни основ за доношење Решења
садржан је у одредбама Закона о јавној својини, Одлуком о грађевинском земљишту и Одлуком о
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка Градоначелник града
Чачка 25. марта 2020. године Градској управи за урбанизам града Чачка, Служби за имовинске
послове поднео је иницијативу за прибављање гасне котларнице у улици Цара Душана која се
састоји од два котла са горионицима на гас, снаге од по 3 MW са разводним цевима за топлу воду
(топловод) на к.п. бр. 1/2, 1/3, 4/3 и 4/6 све К.О. Чачак. У иницијативи се наводи да прва фаза
обухвата постављање једног котла снаге 3 МW са прикључним топловодм за снадбевање
тополотном енергијом ОШ „Вук Караџић“, Музичку школу и Техничку школу, а да се у другој фази
поставља још један котао, такође снаге 3 MW којим ће се снадбевати топлотном енергијом и зграда
факултета. У иницијативи се такође наводи да је пројектантска вредност инвестиције око 7 милион
динара и да ће се финансирати из буџета Града. Поступак доношења решења је у складу са
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Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка. Градска
управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове 5. марта 2020. године за изградњу
гасне котларнице која се састоји од једног котла снаге 3 MW, као и локацијске услове број ROPCAC-32625-LOCА-2/2020 од 05.03.2020. године за изградњу прикључног топловода за ОШ „Вук
Караџић“ преко к.п. бр. 1/2, 1/3, 4/3 и 4/6, Након објављивања овог решења, град Чачак ће као
инвеститор прописану документацију доставити Градској управи за урбанизам града Чачка, у циљу
добијања грађевинске дозволе.
По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину кп. бр. 4/6 КО Чачак и изградњом гасне котларнице са прикључним
топловодом и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА ЧАЧКА, РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ОПШТОЈ БОЛНИЦИ
ЧАЧАК, НА НОВОМ ЛАП ТОПУ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић.
Градоначелник града Чачка поднео је дана 16.04.2020. године, Градској управи за урбанизам града
Чачка, Одсеку за имовинско правне послове захтев за израду предлога одлуке о преносу права јавне
својине Града Чачка, Републици Србији, Општој болници Чачак на новом лаптопу IdeaPad, S14515IKB 15.6, FHD/i3-7020U/8GB/M.2 256GB, Granite Black/Win10Home, са звучницима
4710268227779 Genius SP-HF 500A. Дана 07.04.2020. године, захтевом се Република Србија, Општа
болница Чачак обратила Граду за набавку рачунара – лаптопа који је неопходан за обављање
конзуларних прегледа онколошких пацијената ван здравствене установе у новонасталој ситуацији,
када неки здравствени радници, лекари нису у могућности на посао да долазе у здравствену
установу. Поступајући по поднетом захтеву град Чачак је извршио набавку рачунара – лаптопа,
марке Lenovo IdeaPad S145-15IKB 15.6 FHD/i3-7020U/8GB/M.2. 256GB, Granite Black/Win10Hom,
дана 13.04.2020. године по предрачуну број 10870/20 VP1, сматрајући да је набавка рачунара
потребна и оправдана. Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању
ствари и располагању стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе под условима
прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и
статутом јединице локалне самоуправе.
Чланом 84. став 1. тачка 4) Статута града Чачка прописано је да Градско веће одлучује о
располагању покретним стварима у јавној својини Града, а чланом 32. став 1. Одлуке о прибављању,
располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је да се покретне
ствари у јавној својини Града могу пренети на другог носиоца јавне својине, са накнадом или без
накнаде, у складу са Законом. Ставом 2. овог члана прописано је да одлуку о преносу права јавне
својине Града на покретним стварима на другог носиоца јавне својине, доноси Градско веће града
Чачка.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела:
Прим. др СлавицаДрагутиновић, је истакла да ова донација, иако изгледа мала, изузетно
много значи одељењу онкологије Опште болнице јер без обзира што је у току епидемија Општа
болница Чачак ради и уобичајене послове, да је познато да су онколошки пацијенти једна од
најосетљивијих група поготово сада, да су многи лекари и сестре са Онкологије прераспоређени на
ковид одељења, да се конзилијуми који се обављају једном недељно сада обављају на други начин
како се пацијенти не би довели у опасност, да ће ова донација умногоме олакшати такав начин рада
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и самим тим пацијенти ће добијати исту услугу као што су добијали пре епидемије и то на олакшан
начин.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
I. ПРЕНОСИ СЕ из јавне својине града Чачка, Републици Србији, Општој болници Чачак
без накнаде, лаптоп lenovo IdeaPad, S145-15IKB 15.6, FHD/i3-7020U/8GB/M.2 256GB, Granite
Black/Win10Home, са звучницима 4710268227779 Genius SP-HF 500A.
II. Република Србија, Општа болница Чачак, дужна је да лаптоп ближе описан у ставу I.
овог решења, употребљава у складу са својом природом и наменом као и захтевом Опште болнице
Чачак од 07.04.2020. године.
III. На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о преносу права
јавне својине на лаптопу ближе описаном у ставу I. овог решења.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.

ПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ, ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЧАЧАК, ДЕЗИНФЕКЦИОНОГ
ТУНЕЛА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић.
Градоначелник града Чачка поднео је дана 14.04.2020. године, Градској управи за урбанизам града
Чачка, Одсеку за имовинско правне послове захтев за израду предлога одлуке о преносу права
коришћења Републици Србији, Општој болници Чачак, на дезинфекционом тунелу, марке
„Хигија“, који је у јавној својини града Чачка на период од 1 године. Град Чачак је предметни
дезинфекциони тунел прибавио у јавну својину на основу уговора о донацији, број 401-127/2020-II
oд 15.04.2020. године, закљученог између Привредног друштва Atenic Commerce из Чачка и града
Чачка, којим је назначено привредно друштво донирало граду Чачку новчана средства у износу од
1.062.000,00 динара, ради пружања помоћи у отклањању последица ванредног стања изазваним
корона вирусом COVID – 19. Истим уговором се град Чачак обавезао да ће наведена новчана
средства искористити за куповину дезинфекционог тунела, а све у складу са профактуром број
09/2020 од 13.04.2020. године издатом од привредног друштва „Trefoil inženjering“ из Београда.
Република Србија, Општа болница Чачак, дужна је да дезинфекциони тунел употребљава у складу
са својом природом и наменом и да по престанку потребе за истим, а најдуже по истеку периода од
годину дана, врати дезинфекциони тунел граду Чачку у својину и државину. На основу овог
решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о давању на коришћење овог
дезинфекционог тунела. Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању
ствари и располагању стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе под условима
прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и
статутом јединице локалне самоуправе. Чланом 84. став 1. тачка 4) Статута града Чачка прописано
је да Градско веће одлучује о располагању покретним стварима у јавној својини Града.Чланом 33.
став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка
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прописано је да се покретне ствари у јавној својини Града могу дати на коришћење директним и
индиректним корисницима буџетских средстава Републике Србије и Града, јавним предузећима и
установама чији је оснивач град Чачак, у сврху обављања њихове делатности, ако нису неопходне
за обављање послова органа Града. Ставом 2. овог члана прописано је да одлуку о давању
покретних ствари у јавној својини Града на коришћење доноси Градско веће града Чачка.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела:
Прим. др Славица Драгутиновић је истакла да је ово још једна добра ствар која је урађена
да се Општој болници олакша рад, да је Болница већ почела да користи дезинфекциони тунел и
захваљује се Граду што је проценио да је то потребно и неопходно у ситуацији када запослени у
Болници морају често улазити и излазити из радног простора, тако да тунел олакшава њихову
дезинфекцију у јако кратком периоду и да се притом рационално троше дезинфекциона средства,
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ Републици Србији, Општој болници Чачак на коришћење дезинфекциони тунел
ознаке Хигија, који се налази у јавној својини града Чачка, док траје инфекција корона вирусом
COVID – 19, односно најдуже на период од 1 године.
II. Град Чачак је дезинфекциони тунел ближе описан у ставу I. овог решења прибавио у
јавну својину на основу уговора о донацији, број 401-127/2020-II oд 15.04.2020. године, закљученог
између Привредног друштва „Atenic Commerce“ доо Чачак, улица Булевар Ослободилаца бр. 01 и
града Чачка, којим је назначено привредно друштво донирало граду Чачку новчана средства у
износу од 1.062.000,00 динара, ради пружања помоћи у отклањању последица ванредног стања
изазваним корона вирусом COVID – 19.
Истим уговором се град Чачак обавезао да ће наведена новчана средства искористити за
куповину дезинфекционог тунела, ближе описаног у ставу I. овог решења, а све у складу са
профактуром број 09/2020 од 13.04.2020. године коју је издало ДОО „Trefoil inženjering“ Београд.
III. Република Србија, Општа болница Чачак, дужна је да дезинфекциони тунел - Хигија,
описан у ставу I. овог решења, употребљава у складу са својом природом и наменом, и да по
престанку потребе за истим, а најдуже по истеку периода од годину дана, врати граду Чачку у
својину и државину.
IV. На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о давању на
коришћење дезинфекционог тунела, ближе описаног у ставу I. овог решења.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ПОВРШИНИ ОД
49м2 ИЗГРАЂЕНОГ НА КП.БР. 5416 КО ЧАЧАК

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Катарине Новковић, Градско
веће је једногласно донело:
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РЕШЕЊЕ
о покретању поступка експропријације пословног објекта у површини
од 49 м2 изграђеног на кп.бр. 5416 КО Чачак
Покреће се поступак експропријације пословног објекта означеног бројем 1 чија је
површина у габариту 49 м2 изграђеног на кп.бр.5416 КО Чачак, уписаног у лист непокретности бр.
764 КО Чачак од власника Врцаловић Милоша из Чачка.
Образложење
Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације садржан је у
чл.3. ст. 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка
(„Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), којим је прописано да „Одлуку о покретању поступка
експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града
Чачка“.
Пословни објекат у површини од 49 м2 изграђен на к.п. бр. 5416 КО Чачак уписан је као
објекат бр. 1 у листу непокретности број 764 КО Чачак као објекат изграђен пре доношења прописа
о изградњи објеката а као власник је уписан Врцаловић Милош из Чачка.
Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр.
958-304/2020-IV-2-01 од 9.04.2020. године, утврђено је да је к.п.бр. 5416 КО Чачак обухваћена
Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018) и
да се према наведеном планском акту налази у урбанистичкој намени за спорт и рекреацију –
градски спортски центар – површина јавне намене.
Како се предметни пословни објекат налази на парцели која је планским актом предвиђена
као површина јавне намене, то је, ради привођења намени предметне парцеле потребно извршини
експропријацију наведеног пословног објекта.
Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка донело је решење као у
диспозитиву.
СЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића који је
истакао да се износ који је предложен мора изменити обзиром на пристигле фактуре у вредности од
преко 2 милиона динара, Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 19/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
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буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 3.000,000,00 динара, за измирење обавеза по испостављеним фактурама
на име набавке материјала и услуга, у циљу предузимања заштитних мера за спречавање
ширења Корона вируса.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 65, економска класификација
484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других
природних узрока, Функционална класификација 130, Програм 0602 Опште услуге локалне
самоуправе, Програмска активност 0602-0014 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“.
ОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( ПОЖАР)

СРЕДСТАВА

СТАЛНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 19/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 17, 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 0602, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0010- Стална буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 360.000,00 динара, на име помоћи за санацију штете настале услед
елементарне непогоде – пожара и то:
2.
Редни број

Име и презиме

Место

Износ

1.

Петар Анђелић

Остра

120.000,00

2.

Срећко Новаковић

Горичани

120.000,00

3.

Никола Селаковић

Чачак

120.000,00

Оштећење
стамбени
објекат
стамбени
објекат
стамбени
објекат

3. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 65, економска
класификација 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
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He[oroAa rlJru Ap],r[x fiprapoAHprx y3poKa, H3Bop Suuaucupama 01 (Ias4aqu us 6yuera lpaaa)
,{upextru KoprrcHraK 61uercrr,rx cpeAcraBa fpa,acr<a ynpaBa 3a onrlrre ra saje4uuure [ocJIoBe.
4.

O usnpuremy oBor peIuema crapahe ce fpa4cxa yrpaBa sa Sraualrcuje.

5.

Ono pemerre o6jaruru y,,CrpN6enoM JIHcry rpaAa r{aqKa".

***
Mu.nyn Togoponnh o6arecruo je .r:rauore fpagcxor neha Aa je o4ryreHo rro
AHeBHor pe4a, ua je 103. ce4uurry fpa4cxor neha:ar-rr5ruuo y10 qacoBa n 40 naranyra.

oBLIM TaqKaMa

TPAICKO BEhE
Epoj: 06-4912020-IJ"I
23. arrputr 2020. roAraHe

3anuu*m ca 103. ceAr+Hr{e fpagcxor eeha ycrojeH je
52/2020-Iil oA 14. naja 2020. roAr4He.

Ha 104. ce.qnuqu

lpa4cxor aeha Spoj 06-
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