ЗАПИСНИК
СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 2. новембра 2020. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00
часова.
У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник
Градског већа отворио је 6. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун Тодоровић,
Владан Милић, Радован Јовановић, Споменка Шипетић, Драгомир Шипетић, др Биљана Кочовић,
Владимир Ристовић, Драган Филиповић, др Милош Папић и прим. др Славица Драгутиновић, а
одсутни су: Немања Трнавац, др Милан Лукић и Милорад Јевђовић,.
 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:
-

Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Рада Ћојбашић, в.д. начелник Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам
Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Радојица Гавриловић, председник Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
доделу средстава удружењима

да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока
седнице, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници.
***
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 РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ
ЗГРАДЕ НА К.П.БР. 2329/2 КО ВРНЧАНИ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ЧАЧКА
2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ
САД, ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНОГ
СЕТА G-25 ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКТА БР. 1 НА КП. БР. 6901/1 КО ЧАЧАК (ДЕЧИЈИ

ВРТИЋ „КОЛИБРИ“), КОЈИ ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА, У УЛ. ДР
ДРАГИША МИШОВИЋ У ЧАЧКУ
3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП „СРБИЈАГАС“ НОВИ
САД, ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНОГ
СЕТА G-400 ЗА ПОТРЕБЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ КОЈА ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА ЧАЧКА НА КП.БР. 4/6 КО ЧАЧАК, У УЛ. ЦАРА ДУШАНА У ЧАЧКУ
4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАТ.
ПАРЦЕЛА БР. 6087/3 И 6087/4 ОБЕ У КО ЧАЧАК
5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ СПОРАЗУМА О
ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
БРОЈ 1679 ОД 2. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ
6. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ УДРУЖЕЊИМА ЗА
ПРЕРАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ
У ОКВИРУ ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. ГОДИНИ
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА
НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ
8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
САОБРАЋАЈА

О

ОБРАЗОВАЊУ

САВЕТА

ЗА

БЕЗБЕДНОСТ

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЂАКОВИЋ БРАНИСЛАВА ИЗ ЧАЧКА НА
РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55315-8312/2018 ОД
17. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ
11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДОМАНОВИЋ БОГДАНА ИЗ ЧАЧКА НА
РЕШЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК БРОЈ 2104 ОД 6.
ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ
12. ДОНОШЕЊЕ
РЕЗЕРВЕ

РЕШЕЊА

О

УПОТРЕБИ

СРЕДСТАВА

ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА К.П.БР. 2329/2 КО ВРНЧАНИ ТУРИСТИЧКОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Град Чачак
поднео је 14. августа 2020. године иницијативу за давање на коришћење пословне зграде за коју
није утврђена делатност на к.п. бр. 2329/2 КО Врнчани, укупне нето корисне површине 193,26m2,
приземне спратности, бруто површине у габариту 240m2, која је у јавној својини града Чачка,
Туристичкој организацији Чачка, уз образложење да ТОЧ намерава да оснује научно образовни
центар чија је сврха образовање и туризам, уз претходно извођење радова на текућем одржавању
објекта. Предметни објекат коришћен је у функцији основног образовања, као издвојено одељење
ОШ “Ратко Митровић“ Чачак, али обзиром да у насељу Овчар Бања нема ученика који би похађали
наставу, Одлуком о утврђивању мреже основних школа на подручју града Чачка из априла 2019.
године, укинуто је издвојено одељење основне школе, а решењем РГЗ Служба за катастар
непокретности Чачак од 22. октобра 2020. године промењена је намена објекта и објекат уписан као
пословна зграда за коју није утврђена делатност. Како је ТОЧ јавна установа основана од стране
града Чачка и како се предметни објекат не одржава неколико година уназад, обзиром да основна
шлола не обавља образовну делатност у истом, утврђено је да је давање на коришћење пословне
зграде у складу са прописима и у интересу Града.
По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
давању на коришћење пословне зграде на к.п.бр. 2329/2 КО Врнчани Туристичкој организацији
Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП „СРБИЈАГАС“
НОВИ САД, ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНОРЕГУЛАЦИОНОГ СЕТА G-25 ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКТА БР. 1 НА КП. БР.
6901/1 КО ЧАЧАК (ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „КОЛИБРИ“), КОЈИ ЈЕ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА, У УЛ. ДР ДРАГИША МИШОВИЋ У ЧАЧКУ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић и дискусије
прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да је ово још један вртић који је инфраструктурно
опремљен, да се на опремању вртића интензивно ради неколико година уназад што је похвално за
Град а све похвале иду и за кадар који ради у вртићима, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, за изградњу
прикључног гасовода и мерно – регулационог сета G-25 за потребе објекта бр. 1 на к.п.бр. 6901/1
КО Чачак (дечији вртић „Колибри“), који је у јавној својини града Чачка, у Ул. др Драгише
Мишовића у Чачку.
2. Комисија за грађевинско земљиште утврдила је да је давање сагласности за изградњу
објекта ближе описаног тачком 1. оправдано и целисходно.
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Oбразложење
Дана 01.10.2020.године Град Чачак, Ул. жупана Страцимира бр.2 , кога заступа
градоначелник Милун Тодоровић, поднео је захтев бр. 463-79/2020-IV-2-07 за давање сагласности
инвеститору ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, Ул. народног фронта бр.12, за изградњу прикључног
гасовода и мерно – регулационог сета G-25 за потребе објекта бр. 1 на к.п.бр. 6901/1 КО Чачак
(дечији вртић „Колибри“). Уз захтев су приложени локацијски услови ROP-CAC-22102-LOC-1/2020
од 08.09.2020.год.
Чланом 69. став 9. Закона о планирању и изградњи прописано је, између осталог, да се за
изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних
и електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту,
може доставити и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно
корисника земљишта.
Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је, између осталог, да
Градско веће града Чачка одлучује о давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на
заједничкој парцели. Чланом 77. став 1. ове одлуке прописано је да заинтересовано лице подноси
захтев за давање сагласности надлежном органу управе, који захтев доставља Комисији за
грађевинско земљиште, а ставом 4. истог члана прописано је да уколико Комисија за грађевинско
земљиште утврди да су испуњени прописани услови за давање тражене сагласности и да је давање
сагласности оправдано и целисходно, о томе обавештава надлежни орган управе, наводећи разлоге
за свој закључак. По добијању закључка надлежни орган припрема предлог сагласности и доставља
га Градском већу, ради доношења.
Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове број ROP-CAC-22102LOC-1/2020 од 08.09.2020.год. за изградњу прикључног гасовода и мерно – регулационог сета G-25
за потребе објекта бр. 1 на к.п.бр. 6901/1 КО Чачак (дечији вртић „Колибри“), на основу идејног
решења израђеног од стране ALEKSANDAR KOVAČEVIĆ PR, KONSALTING I MENADŽMENT
POSLOVI TRITON ČAČAK. Комисија за грађевинско земљиште је увидом у захтев и приложену
документацију утврдила да је давање сагласности инвеститору ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, за
изградњу прикључног гасовода и мерно – регулационог сета G-25 за потребе објекта бр. 1 на к.п.бр.
6901/1 КО Чачак (дечији вртић „Колибри“) оправдано и целисходно и на основу тога донела
закључак од 09.10.2020.год.
Градска управа за урбанизам града Чачка по разматрању иницијативе градоначелника града
Чачка и на основу свега изнетог утврдила је да је иницијатива и поступак у складу са чланом 84.
став 1. тачка 3) Статута града Чачка и чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и
предложила да Градско веће града Чачка донесе решење као у диспозитиву.
Имајући у виду напред наведено, Градско веће града Чачка је донело решење као у
диспозитиву.
ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП „СРБИЈАГАС“
НОВИ САД, ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА И МЕРНОРЕГУЛАЦИОНОГ СЕТА G-400 ЗА ПОТРЕБЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ
КОЈА ЈЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА НА КП.БР. 4/6 КО ЧАЧАК,
У УЛ. ЦАРА ДУШАНА У ЧАЧКУ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић Градско веће је
једногласно донело:
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РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ инвеститору ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, за изградњу
прикључног гасовода и мерно – регулационог сета G-400 за потребе гасне котларнице која је у
јавној својини града Чачка, на к.п.бр. 4/6 КО Чачак, у Ул. цара Душана у Чачку.
2. Комисија за грађевинско земљиште утврдила је да је давање сагласности за изградњу
објекта ближе описаног тачком 1. оправдано и целисходно.
Oбразложење
Дана 31.08.2020.године Град Чачак, Ул. жупана Страцимира бр.2 , кога заступа
градоначелник Милун Тодоровић, поднео је захтев бр. 463-73/2020-IV-2-07 за давање сагласности
инвеститору ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, Ул. народног фронта бр.12, за изградњу прикључног
гасовода и мерно –регулационог сета G-400 за потребе гасне котларнице која је у јавној својини
града Чачка, на к.п.бр. 4/6 КО Чачак. Уз захтев је приложено Решење Скупштине града Чачка бр.
06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020.године о прибављању у јавну својину изградњом гасне
котларнице са прикључним топловодом и локацијски услови ROP-CAC-31735-LOCH-2/2019 од
25.11.2019.год.
Чланом 69. став 9. Закона о планирању и изградњи прописано је, између осталог, да се за
изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне инфраструктуре и линијских инфраструктурних
и електроенергетских објеката, као доказ о решеним имовинско-правним односима на земљишту,
може доставити и попис катастарских парцела са приложеним сагласностима власника, односно
корисника земљишта.
Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је, између осталог, да
Градско веће града Чачка одлучује о давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на
заједничкој парцели. Чланом 77. став 1. ове одлуке прописано је да заинтересовано лице подноси
захтев за давање сагласности надлежном органу управе, који захтев доставља Комисији за
грађевинско земљиште, а ставом 4. истог члана прописано је да уколико Комисија за грађевинско
земљиште утврди да су испуњени прописани услови за давање тражене сагласности и да је давање
сагласности оправдано и целисходно, о томе обавештава надлежни орган управе, наводећи разлоге
за свој закључак. По добијању закључка надлежни орган припрема предлог сагласности и доставља
га Градском већу, ради доношења.
Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове број ROP-CAC31735-LOCH-2/2019 од 25.11.2019.год. за изградњу прикључног гасовода и мерно – регулационог
сета G-400 за потребе гасне котларнице на к.п.бр. 4/6 КО Чачак, на основу идејног решења
израђеног од стране ЈКП ЗА ГРЕЈАЊЕ ЧАЧАК ЧАЧАК.
Комисија за грађевинско земљиште је увидом у захтев и приложену документацију
утврдила да је давање сагласности инвеститору ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД, за изградњу
прикључног гасовода и мерно – регулационог сета G-400 за потребе гасне котларнице која је у
јавној својини града Чачка, на к.п.бр. 4/6 КО Чачак оправдано и целисходно и на основу тога донела
закључак од 09.10.2020.год.
Градска управа за урбанизам града Чачка по разматрању иницијативе градоначелника
града Чачка и на основу свега изнетог утврдила је да је иницијатива и поступак у складу са чланом
84. став 1. тачка 3) Статута града Чачка и чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту и
предложила да Градско веће града Чачка донесе решење као у диспозитиву.
Имајући у виду напред наведено, Градско веће града Чачка је донело решење као у
диспозитиву.
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛА БР. 6087/3 И 6087/4 ОБЕ У КО ЧАЧАК
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић Градско веће је
једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о приступању отуђењу из јавне својине
кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак
I ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине непосредном погодбом кат. парцела бр. 6087/3 и
6087/4 обе у КО Чачак, укупне површине 158m2 (к.п.бр. 6087/3 КО Чачак у површини од 21m2 и
6087/4 КО Чачак у површини од 137m2) Предрагу Цветићу из Београда, који је власник суседне
к.п.бр. 6085/2 КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. парцела.
II Овлашћени пуномоћник Предрага Цветића из Београда писаним путем сагласио се са
ценом грађевинског земљишта обрачунатом од стране ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 4.211,
III Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште.
Образложење
Предраг Цветић из Београда, Ул. антифашистичке борбе бр. 34/10, кога у поступку заступа
адвокат Никола Ћаловић из Чачка, Ул. Бате Јанковић бр. 20, поднео је иницијативу бр. 463-72/2020IV-2-07 од 24.08.2020.год. за отуђење кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак непосредном
погодбом, уз образложење да планира да изгради породично-стамбени објекат на својој к.п.бр.
6085/2 КО Чачак, за шта му је потребан приступ јавној саобраћајници преко суседних кат. парцела
бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак, које су у јавној својини града Чачка.
Чланом 99. став 2. Закона о планирању и изградњи, између осталог, прописано је да отуђење
неизграђеног грађевинског земљишта, када је власник грађевинског земљишта у јавној својини
јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе.
Чланом 84. став 1. тачка 2) Статута града Чачка прописано је да Градско веће града Чачка
доноси акт о приступању располагању непокретностима у јавној својини Града, када је доношење
овог акта прописано посебним прописима.
Чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је, између осталог, да
Градско веће града Чачка доноси акт о приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној
својини Града када је доношење овог акта прописано посебним прописима, а ставом 6. истог члана
прописано је да стручне и административне послове, као и предлоге одлука и других аката у
поступку располагања и прибављања грађевинског земљишта, за надлежни орган припрема орган
управе града Чачка надлежан за имовинско – правне послове.
Чланом 28. став 1. тачка 2) Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да се
грађевинско земљиште може отуђити непосредном погодбом у случају исправке граница суседних
катастарских парцела.
Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове прибавила је по
службеној дужности Информацију о локацији бр. 958-817/2020-IV-2-01 oд 09.09.2020.год. којом је
утврђено да су кат. парцеле бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак обухваћене ПДР „Кошутњак 3“ и да
се налазе у урбанистичкој целини становање средње густине насељености.
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Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове прибавила је по
службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 1774/20-1-02 од
14.10.2020.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК.
Дана 16.10.2020.год., пуномоћник подносиоца иницијативе писаним путем сагласио се са
обрачунатом ценом грађевинског земљишта, у износу од 4.211,50 дин./m2.
Градска управа за урбанизам града Чачка по разматрању иницијативе Предрага Цветића из
Београда и на основу свега изнетог утврдила је да је иницијатива и поступак у складу са чланом 84.
став 1. тачка 2) Статута града Чачка и чланом 11. став 1. и чланом 28. став 1. тачка 2) Одлуке о
грађевинском земљишту и предложила да Градско веће града Чачка донесе решење као у
диспозитиву.
Имајући у виду напред наведено, Градско веће града Чачка је донело решење као у
диспозитиву.
ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ
СПОРАЗУМА
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ БРОЈ 1679 ОД 2. СЕПТЕМБРА 2020.
ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића који је
истакао да су се потписници овог Споразума, оснивачи јавног предузећа, репрезентативни
синдикати и директор, споразумели да се важење Колективног уговора код послодавца јавног
предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље од 30. новембра 2017. године продужи до 8. децембра
2023. године, Градско веће је једногласно донело:
ОДЛУКУ
ДАЈЕ СЕ сагласност на текст Споразума о продужењу рока важења Колективног уговора
ЈП „Рзав“ Ариље број 1679 од 2.09.2020. године, који је саставни део ове одлуке, а који су
потписали оснивачи: град Чачак и општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац,
репрезентативни синдикати на нивоу предузећа „Организација самосталних синдиката“ и синдиката
„Независност“ и послодавац директор ЈП „Рзав“ Ариље.
ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ УДРУЖЕЊИМА ЗА
ПРЕРАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У 2020. ГОДИНИ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Радојица Гавриловић
упознавши чланове Градског већа са предлогом Комисије за спровођење поступка јавног конкурса
за доделу средстава удружењима да се усвоји захтев Друштва љубитеља птица и природе „Сове на
опрезу“ Чачак за давање сагласности да се изврши прерасподела средстава за реализацију
планираних активности у оквиру одобреног програма „Дивље депоније у приобаљу и сливу Западне
Мораве – регистрација, примарна селекција отпада, био-едукација становништва; Сове као фактор
природне биорегулације и борбе против штеточина“.
По упознавању са предлогом Градско веће једногласно донело:
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ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност кориснику средстава, Удружењу Друштво љубитеља птица и
природе „Сове на опрезу“, за прерасподелу средстава за реализацију планираних активности у
оквиру одобреног програма „Дивље депоније у приобаљу и сливу Западне Мораве – регисрација,
примарна селекција отпада, био-едукација становништва; Сове као фактор природне биорегулације
и борбе против штеточина“ тако што се Средства буџета Програма намењена за „Путни трошкови –
аутобуси за превоз ученика у ОКК – 45.000,00 динара, преусмеравају на буџетску позицију
„Трошкови главних активности – штампање флајера и плаката“.
2. Са удружењeм из тачке 1. Одлуке закључиће се анекс Уговора којим ће се уредити
међусобна права и обавезе.
3. За израду и реализацију Уговора задужују се Градска управа за урбанизам.
4. Ову одлуку објавити на web сајту града Чачка.
СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ
ИЗНОСА НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО
ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2020/2021.
ГОДИНУ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милке Станковић и дискусије
прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да је доношење оваквог решења добра ствар, да је
Град до сада субвенционисао две приватне предшколске установе, да је ово трећа и да ће на тај
начин бити смештено још 30-торо деце у приватне вртиће укупно њих 990, што показује да се води
добра популациона политика и да је питање демографије у фокусу па стога подржава доношење
оваквог решења, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ТРОШКОВА
БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО
ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА
ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ
1. У Решењу о висини месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској
установи чији је оснивач друго правно или физичко лице из буџета града Чачка за радну 2020/2021.
годину („Службени лист града Чачка“ бр. 18/2020), тачкa 7. мења се и гласи:
Право из тачке 1. овог решења оствариће највише 990 деце („Мимиланд“ 670 деце, „Гимназион“
290 деце и „Чаролија“ 30 деце) према броју и датуму подношења захтева преко писарнице Градске
управе за друштвене делатности града Чачка или поште.
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2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Чачка".

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за безбедност саобраћаја
I
Образује се Савет за безбедност саобраћаја у саставу:
ПРЕДСЕДНИК
Александар Петронијевић, дипл. инжењер саобраћаја
ЧЛАНОВИ
1. Драган Филиповић, дипл. инжењер индустријског менаџмента, члан Градског већа задужен
за област урбанизма, саобраћаја и грађевинарства,
2. Родољуб Скерлић, мастер инжењер саобраћаја,
3. Марко Гавриловић, дипл. инжењер саобраћаја,
4. Жарко Новаковић, дипл.инжењер саобраћаја,
5. Филип Кузмановић, дипл.инжењер саобраћаја,
6. Драгана Лучић, дипл. економиста,
7. Марина Бисенић, инжењер менаџмента,
8. Радосав Бошковић, начелник Одељења саобраћајне полиције ПУ Чачак
II
Задатак Савета је да утврђује Предлог програма коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка и усклађује послове
безбедности саобраћаја на путевима града Чачка.
III
Стручне и административне послове за потребе Савета обавља Градска управа за стручне
послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа.
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
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ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић која је истакла да
је правни основ за доношење предложеног решења садржан у Одлуци о образовању Градског
штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка којом је прописано да заменика
команданта, начелника и чланове Штаба именује Градско веће града Чачка на предлог
градоначелника, Градско веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
I. У Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка именују се:
За команданта:
-Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка
За заменика команданта:
-Владан Милић, заменик градоначелника града Чачка
За начелника :
-Братислав Зечевић, шеф Службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке
послове Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка
За чланове :
1. Небојша Јелушић, в.д. директор ЈП „Градац“ Чачак,
2. Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак,
3. Миодраг Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци,
4. Др Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак,
5. Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак,
6. Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак,
7. Др Мирослав Сретеновић, в.д. директор Опште болнице Чачак,
8. Др Александар Пајовић, директор Дома здравља Чачак,
9. Др Аксентије Тошић. в.д.директор Завода за јавно здравље Чачак,
10. Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка,
11. Биљана Давидовић, секретар Црвеног крста Чачак,
12. Ненад Јовичић, командир Полицијске испоставе Чачак,
13. Саво Ковачевић, капетан, представник Војске Републике Србије,
14. Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка,
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15. Игор Кривокапић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка,
16. Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам града Чачка,
17. Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности града Чачка,
18. Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој града Чачка.
II. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЂАКОВИЋ БРАНИСЛАВА ИЗ
ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА
БРОЈ 55315-8312/2018 ОД 17. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са
жалбом Ђаковић Бранислава из Чачка на решење Центра за социјални рад града Чачка број 553158312/2018 од 17. септембра 2020. године, као и предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ПОНИШТАВА СЕ решење Центра за социјални рад града Чачка број 55315-4258/2020 од
17. септембра 2020. године, и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак.
Образложење
Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се одбија захтев Ђаковић
Бранислава из Чачка, улица Радована Богетића број 16, за признање права на привремену новчану
помоћ, као неоснован.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Ђаковић Бранислав због погрешно и
непотпуно утврђеног чињеничног стања, битних повреда одредаба управног поступка и погрешне
примене материјалног права. У жалби се наводи да је погрешан став и закључак првостепеног
органа да се жалилац не води као незапослено лице, а као доказ тога наводи уверење Националне
службе за запошљавање - Филијала Чачајк од 9. октобра 2020. године из кога се види да је жалилац
пријављен као лице које тражи запослење од 25. јуна 2019. године до данас, стога жалилац сматра
да је закључак првостепеног органа у вези са овим погрешан и заснован на погрешним чињеницама.
У жалби се такође наводи да је закључак првостепеног органа да је жалилац радно способан
погрешан из разлога што је жалилац добио привремено решење Републичког фонда ПИО Чачак филијала Чачак од 24. септембра 2020. године у вези са одласком у инвалидску пензију у коме се
наводи да је код жалиоца „наступио потпуни губитак радне способности услед болести“. Због
напред наведених околности, жалилац тражи да му се призна право на привремену новчану помоћ
обзиром да до сада није примио ниједну пензију и нема од чега да живи. Предлаже да другостепени
оган ожалбено решење преиначи и жалиоцу призна право на привремену новчану помоћ.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног
решења и да је Центар за социјални рад града Чачка поступао у складу са одредбама Одлуке о

11

правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка, Закона о социјалној заштити
и Закона о општем управном поступку, а применом којих је правилно утврдио чињенично стање
имајући у виду поднети захтев, списе предмета и прибављену документацију на основу које је
Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка донео Тимски закључак. Првостепени орган
сматра да није тачан ниједан од навода жалбе, а пре свега наводи о његовом статусу код
Националне службе за запошљавање и код ПИО фонда, у односу на момемат доношења ожалбеног
решења. Предлаже да Градско веће одбије жалбу као неосновану.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће града
Чачка налази да је жалба основана.
Првостепени орган није у потпуности утврдио све чињенице које су од утицаја на правилно
решење ове управне ствари јер се из списа предмета не може на поуздан начин утврдити чињеница
да ли се жалилац у време подношења захтева за привремену новчану помоћ, односно у тренутку
доношења првостепеног решења, налазио на евиденцији Националне службе за запошљавање,
обзиром да се у списима предмета налазе уверења односно извештаји о стању на евиденцијама, из
којих се виде различити подаци о статусу тог лица који нису довољно прецизни и јасни. У списима
предмета се налази уверење Националне службе за запошљавање број 2304-10114-1/2020-4350 од 9.
октобра 2020. године, којим се потврђује да је Ђаковић Бранислав у евиденцији незапослених лица
од 25.06.2019. године и да је дужина трајања последње евиденције до дана издавања уверења 01
година, 03 месеца и 15 дана, затим Извештај о стању на евиденцијама – преглед евиденција од
16.09.2020. године, према ком извештају је Ђаковић Бранислав у статусу лица које није на
евиденцији Националне службе за запошљавање, као и Извештај о стању на евиденцијама - преглед
евиденција од 12.10.2020. године према ком извештају је лице у статусу лице на евиденцији
незапослених лица са датумом пријаве од 5.10.2020. године и трајањем последње евиденције од 01
године, 3 месеца и 19 дана. Поред тога првостепени орган, у вези чињенице која се односи на
непокретну имовину жалиоца, није недвосмислено утврдио о којој врсти правног посла се ради,
имајући у виду достављену и прибављену документацију по том основу.
У поновном поступку првостепени орган ће имајући у виду напред изнето правилно и
употпуности утврдити чињенично стање и решити ову управну ствар.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ДОМАНОВИЋ БОГДАНА ИЗ
ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“
ЧАЧАК БРОЈ 2104 ОД 6. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са
жалбом Домановић Богдана из Чачка на решење Предшколске установе „Радост“ Чачак број 2104
од 6. октобра 2020. године, као и предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
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РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Домановић Богдана, из Чачка, изјављена на Решење Предшколске
установе „Радост“ Чачак број 2104 од 6. октобра 2020. године, као неоснована.
Образложење
Предшколска установа „Радост“ Чачак донела је Решење којим се одбија захтев за
делимично регресирање трошкова боравка детета Димитрија Домановића, у Предшколској
установи „Радост“ Чачак, поднет од стране корисника услуга Богдана Домановића из Чачка, ул.
Сестре Чворовић бр.5, као неоснован.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Домановић Богдан због погрешно и
непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права. У жалби наводи
да је поднео захтев за делимично регресирање трошкова боравка детета Домановић Димитрија, као
родитељ који не остварује право на дечији додатак а има двоје деце у вртићу па има право на
регресирање трошкова боравка у висини од 25% учешћа корисника услуга у економској цени за
друго дете. Даље наводи да је захтев за регресирање трошкова боравка другог детета одбијен из
разлога што Предшколску установу „Радост“ Чачак похађају троје жалиочеве деце од којих је
Домановић Оливера остварила право на потпуно регресирање као треће дете. Истиче да су у члану
5. Правилника о регресирању трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач град
Чачак наведени основи за потпуно регресирање деце у предшколској установи а у члану 6. основи
се делимично регресирање. Посебно истиче да је неспорно да, обзиром да сва три детета похађају
исти вртић, треће дете остварује право на потпуно регресирање, али да није јасно зашто друго дете
нема право на регресирање, те да у Правилнику није наведено да једно право искључује друго.
Сматра да, док год његово прво дете похађа Предшколску установу, има право да оствари право на
регресирани боравак трошкова у вртићу за друго дете. Предлаже да другостепени орган поништи
ожалбено решење и донесе ново решење у коме ће жалилац остварити своје право предвиђено
Правилником о регресирању трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач град
Чачак.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да су наводи жалбе неосновани и да у
конкретном случају нема услова за примену одредбе члана 6. став 1. тачка 2. Правилника о
регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач град Чачак. Истиче
да подносилац жалбе није корисник дечијег додатка, да је родитељ троје деце који похађају
Предшколску установу „Радост“ и да је корисник права на потпуно регресирање - бесплатан
боравак за дете трећег реда рођења, па самим тим не може уредно остварити и право на делично
регресирање за друго дете. Посебно истиче да је у обрасцу захтева указао на то да се захтев за
регресирање може поднети само по једном основу.
Увидом у списе предмета утврђено је:
- Да је Домановић Богдан, дана 29. септембра 2020. године поднео захтев ПУ „Радост“
Чачак за делимично регресирање трошкова боравка детета Домановић Димитрија, као
родитељ који не остварује право на дечији додатак, а има двоје деце у вртићу;
- да је Домановић Богдану решењем Предшколске установе „Радост“ број 2102 од 6.
октобра 2020. године, као кориснику услуга, утврђено право на потпуно регресирање
трошкова боравка детета у вртићу за треће дете
(бесплаан боравак).

13

Чланом 5. Правилника о регресирању трошкова боравка деце у предшколској установи чији
је оснивач град Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 7/2015 и 5/2018) прописано је да право на потпуно
регресирање трошкова боравка деце у вртићу (бесплатан боравак) остварује „ дете трећег, односно
сваког наредног реда рођења“
Чланом 6. истог Правилника прописано је да право на делимично регресирање трошкова
боравка деце у вртићу остваруј „родитељ који не остварује право на дечији додатак а има двоје деце
у вртићу има право на регресирање трошкова боравка у висини од 25% учешћа корисника услуга у
економској цени за друго дете“.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће
налази да је жалба неоснована.
Првостепени орган је правилно поступио када је примењујући одредбе Правилника о
регресирању трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач град Чачак, ценећи
све околности, донео ожалбено решење и одбио захтев Домановић Богдана, за делимично
регресирање трошкова боравка детета Домановић Димитрија, као другог детета које похађа вртић
Предшколске установе „Радост“ Чачак, а имајући у виду чињеницу да вртић Предшколске установе
„Радост“ похађа и треће дете подносиоца захтева које остварује право на потпуно регресирање
трошкова боравка детета у вртићу, односно бесплатан боравак, као треће дете по реду рођења.
Неосновани су наводи жалбе којима се указује да предметним Правилником није искључено право
из члана 6. уколико је већ остварено право из члана 5. Правилника, обзиром да је одредбама
Правилника јасно прописано право на регресирање трошкова боравка, у конкретном случају, по
основу броја односно реда рођења детета и то право на бесплатан боравак ако је дете трећег или
сваког наредног реда рођења или право на делимично регресирање ако родитељ који не остварује
родитељско право има двоје деце у вртићу па му се регресира боравак детета у вртићу од 25%
учешћа корисника у економској цени за друго дете. Наиме, у конкретном случају право на
регресирање трошкова боравка везано је за број деце корисника услуга, која бораве у вртићу и по
ком основу је и одлучено о праву. Осим тога о чињеници да се захтев за регресирање може поднети
само по једном основу, подносилац је обавештен кроз сам текст обрасца за подношење захтева, те
да се обавештење односи на сва права утврђена Правилником, односно и на право утврђена чланом
5. и чланом 6.
Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је Градско
веће града Чачка одлучило као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба
али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у Крагујевцу у
року од 30 дана од дана пријема Решења.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића Градско
веће је једногласно донело:
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cpeAcraBa y"rrpfeurrx Og:r1,rcou o 6yrJery rpa[a r{aqxa sa 202A. roAnrry (,,Cn. rulcr rpaAa
r{aqra" 6poj l9l20l9 n 2412020) pasaeo 2. fpa4cno nehe,
SyHrqaoHarrHa xracu$uraquja 130,
auponpnjaquja 16, rEsrop Suuaucraparra 01 (I,Isaaqu rrc cpeAcraua 6yuera rpaga), .{upexruu
KopHcHLIK 6yUercrcnx cpeAcraBa - fpa4cro rehe rpa4a r{avxa, flporparvr 0602, Omure ycJr}Te
JIoKaJIHe caMoynpaBe, rporpaMcKa aKTr{BHocr 0009 - Texyha 6prercxa p$epBa, o4o6parajy ce
cpeAcrBa y LI3Hocy og 3.920.000100 4uuapa, Ha HMe o6es6eferra .qo.qarHr.rx cpeAcraBa Ha
aupoupr,rjaqrajn 179, za uorpe6e JTI ,,fpa4aq" gauax 3a lr3Mr{perbe o6asesa uo llpecy4ra
Anenaqnono.r cyAa y Kparyjenqy 6poj fX-4538/19 ot 1.09.2020. rogune, Ha IrMe HaKHaAe 3a
I'I3y3ere Kar. napqerle 6p. 196619, 1966114 u 1966/29 KO J6y6r4h r{ TporrrKoBe nocryrKa r4
flpecy4ra Anenaqraouor cyAa y Kparyjeeq,, 6poj Tx-137212A ox 3.09.2020. ro4nne, Ha r4Me
HaKHaAe 3a usy3ery rn.6p. 1466126 KO Jby6uh H rporrrKoBe rrocr)mra.
I/ta raqKe 1. Pemer+a pacnopefy;jy ce Ha anporpeljaqujy 179, exonoucra uacu$uraquja
jaruuu ne$unaHcrajcrr4M rpeAy3ehrrrra H opraHr.r3aqrzjaua, Pacxo4 no
Cy6reuqlrje
HaMeHaMa 45ll - Texyhe cy6seHquje jannuu neSunaucrajcrlrM rrpely3ehraua H opraHlrcarlajana4
@lTrrcqzoualua uacufiraraaula 620, I,I:rop SranancNpana 01 (rzs4arlr4 r.r3 cpe4c,ra*a 6yuem
fpa4a, AI4peKTHI4 KopHcHI,IK 6yuercrra cpeAcraBa - fpa4cxa frpaBa 3a JroKzrJrHLr eKoHoMcKr{
pasnoj, Ilporpal,r 0701 Opranuzaquja cao6pahaja r.r cao6pahajna un$pampyrTypa, flpojexar
0701-42, Teryhe cy6eenquje JII ,,fpagaqoo gaqaK 3a prcMr.rperbe o6aeesa r43 nperxoAHux roAr4Ha

Cpe4crna

451

no npecyAaMa Ir

cJrHqHo.

J.

O usnpurerry oBor perrerba crapahe ce,fpa4cra ynpaBa sa $uuaucuje.

4.

Ono peurerre o6janaru y,,Clyx6enoM Jrucry rpaAa 9auna".

Mu,ryn Togopornh o6asecruo je u,laHone fpagcxor neha ga je on,ryueuo
AHeBHor pega, naje 6. ce4Huqy fpa4cxor reha:ax,'ryuuo y 9 qacoBa u 45 uuuyra.

[o

cBr.rM raqKaMa

TPAACKO BEhE
Epoj: 06-1621202A-nI
2. uoreudap 2020. rotune

3anuurur ca 6. cegruqe fpa4cror seha ycnojeu je na 7. ceAHr4rlr{ fpa*{cror reha 6poj 06174/2A20-II[ ot23. noreu6pa 2020. ro.qune.
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