
 

ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 13. септембра 2022. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

градоначелник града Чачка, отворио је 50. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун Тодоровић, 

Владан Милић, Милорад Јевђовић, др Милош Папић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, 

Владимир Ристовић, др Иван Глишић, прим. др Славица Драгутиновић, Споменка Шипетић, Радован 

Јовановић и Драган Филиповић, а одсутнa je др Биљана Кочовић. 

 

 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, помоћник Градоначелника и председник Стручне комисије за избор 

годишњих, односно посебних програма у области спорта 

- Милош Стеванић, помоћник Градоначелника 

- Рада Ћојбашић, 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 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

 

- да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице, а 

након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председавајући седницом Градског већа, обавестио је чланове Градског 

већа да им је достављен записник са 49. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 49. седнице Градског већа. 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  49.  седнице Градског већа града Чачка број 06-143/2022-III од 8. 

септембра 2022. године, без примедби. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић предложио је 

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећом тачком: 

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 281). 
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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. УТВРЂИВАЊЕ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 659/2, К.П.БР.659/3, К.П.БР.1202/2, К.П.БР.1358/4, 

К.П.БР.1201/3, К.П.БР. 1203/3, К.П.БР.667/2 И К.П.БР.660/2, ОДНОСНО 

АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА НЕПОКРЕТНОСТИ К.П.БР. 658/1, К.П.БР. 658/2, 

К.П.БР. 658/3, К.П.БР. 1199/1, К.П.БР. 1366/3, К.П.БР.1207/1, К.П.БР. 657/2, И 

К.П.БР.1365/1, СВЕ КО ЧАЧАК, КАО И ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

ИЗГРЕЂЕНИХ НА ИСТИМА, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ СИНЂЕЛИЋЕВЕ, 

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

 

2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ, 

ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА К.П.БР. 3077/3, К.П.БР. 3076/10, 

К.П.БР. 5235/2, К.П.БР. 3081 И КП.БР. 3082/2, СВЕ КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ 

ЊЕГОШЕВЕ УЛИЦЕ И ПРИШТИНСКЕ УЛИЦЕ У ЧАЧКУ 

           

3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ ГОДИШЊИХ 

ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. ГОДИНИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА ЧИЈЕ СУ ДЕЛАТНОСТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД 

 

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

5. ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА 
 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

  

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  

РЕЗЕРВЕ (апропријација 96) 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 176) 

 

9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 281) 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

ПРВА ТАЧКА:   УТВРЂИВАЊЕ ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П.БР. 659/2, К.П.БР.659/3, К.П.БР.1202/2, 

К.П.БР.1358/4, К.П.БР.1201/3, К.П.БР. 1203/3, К.П.БР.667/2 И К.П.БР.660/2, 

ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА НЕПОКРЕТНОСТИ 

К.П.БР. 658/1, К.П.БР. 658/2, К.П.БР. 658/3, К.П.БР. 1199/1, К.П.БР. 1366/3, 

К.П.БР.1207/1, К.П.БР. 657/2, И К.П.БР.1365/1, СВЕ КО ЧАЧАК, КАО И 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ИЗГРЕЂЕНИХ НА ИСТИМА, У ЦИЉУ 

ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ СИНЂЕЛИЋЕВЕ, ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ЧАЧКА 

   

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Катарине Новковић, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о покретању поступка експропријације к.п.бр. 659/2, к.п.бр.659/3, к.п.бр.1202/2, к.п.бр.1358/4, 

к.п.бр.1201/3, к.п.бр. 1203/3, к.п.бр.667/2 и к.п.бр.660/2, односно административног преноса 

непокретности к.п.бр. 658/1, к.п.бр. 658/2, к.п.бр. 658/3, к.п.бр. 1199/1, к.п.бр. 1366/3, 

к.п.бр.1207/1, к.п.бр. 657/2, и к.п.бр.1365/1, све КО Чачак, као и експропријације објеката 

изгређених на истима, у циљу изградње Улице Синђелићеве, територија града Чачка. 

 

 

Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 659/2 КО Чачак у површини од 0.04,65 ха, и 

к.п.бр. 659/3 КО Чачак у површини од 0.00,28 ха, обе уписане у Лист непокретности бр. 2781 КО 

Чачак, које парцеле су приватна својина сувласника Благојевић Мирјане из Чачка, Ул. Кнеза Милоша 

бр. 3. и Спасић Љубице из Чачка, Ул. Кнеза Милоша бр. 3, са уделом од по 3/120 идеалних, 

сувласника Бокарев Марије из Чачка, Ул. Железничка бр. 5/2 и Града Чачка, Ул. Жупана Страцимира 

бр. 2, са уделом од по 24/120 идеалних, сувласника Масловарић Анђелије из Београда, Ул. Косте 

Јовановића бр. 33, Масловарић Драгутина из Београда, Ул. Косте Јовановића бр. 33, и Масловарић 

Радмиле из Београда, Ул. Краља Милутина бр. 35/3, са уделом од по 8/120 идеалних, сувласника 

Михаиловић Радомира из Београда, Ул. Хиландарска бр. 5, Михаиловић Миодрага из Београда, и 

Станковић Радмиле из Београда, Ул. Цара Лазара бр. 7, са уделом од по 6/120 идеалних, сувласника 

Радовић Милице из Чачка, Ул. Војводе Степе бр. 79/1 и Суботић Драгана из Београда, Ул. 

Карнеџијева бр. 3, са уделом од по 12/120 идеалних.  

 

 Покреће се поступак експропријације дела објекта бр. 1 - стамбена зграда за колективно 

становање, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, у површини од 210 м2, 

изграђеног на к.п.бр. 659/2 КО Чачак, који објекат је у заједничкој својини власника посебних делова 

зграде уписаних у В листу други део бр. 2781 КО Чачак. Објекат бр. 1 изграђен на к.п.бр. 659/2 КО 

Чачак је укупне површине 335 м2, од чега се на к.п.бр. 659/2 КО Чачак налази део објекта у 

површини од 210 м2, на к.п.бр. 659/1 КО Чачак налази се део објекта у површини од 102 м2, на к.п.бр. 

659/3 КО Чачак налази се део објекта у површини од 21 м2, и на к.п.бр. 965/4 КО Чачак налази се део 

објекта у површини од 2 м2.  

 

Покреће се поступак експропријације дела објекта бр. 1 у површини од 21м2, изграђеног на 

к.п.бр. 659/2 КО Чачак, који део објекта се налази на к.п.бр. 659/3 КО Чачак. Објекат бр. 1 изграђен 
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на к.п.бр. 659/2 КО Чачак је укупне површине од 335 м2, од чега се на к.п.бр. 659/2 КО Чачак налази 

део објекта од 210 м2, на к.п.бр. 659/1 КО Чачак налази се део објекта у површини од 102 м2, на 

к.п.бр. 659/3 КО Чачак налази се део објекта у површини од 21 м2 и на к.п.бр. 965/4 КО Чачак налази 

се део објекта у површини од 2 м2. 

 

Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 1202/2 КО Чачак у површини од 0.02,07 ха, 

уписане у Лист непокретности бр. 6354 КО Чачак, која парцела је приватна својина Обућина 

Војислава из Београда, Дунавски кеј бр. 1. 

 

Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 1358/4 КО Чачак у површини од 0.00,54 ха, 

уписане у Лист непокретности бр. 9056 КО Чачак, која парцела је приватна својина Пауновић Верице 

из Чачка, Ул. Амиџина бр. 28 и Шумић Наде из Чачка, Ул. Амиџина бр. 28, као сувласника са уделом 

од по ½ идеалних. 

 

Покреће се поступак експропријације дела објекта бр. 1 – породична стамбена зграда, објекат 

изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, у површини од 32м2, изграђеног на к.п.бр.1358/4 

КО Чачак, који објекат је у сувласништву Пауновић Верице и Шумић Наде, обе из Чачка, Ул. 

Амиџина бр. 28, са уделом од по ½ идеалних. Објекат бр. 1 изграђен на к.п.бр. 1358/4 КО Чачак је 

укупне површине од 78  м2,  од чега се на к.п.бр. 1358/4 КО Чачак налази део објекта у површини од 

32 м2, на к.п.бр. 1358/5 КО Чачак налази се део објекта у површини од 20 м2 и на к.п.бр. 1358/2 КО 

Чачак налази се део објекта у површини од 26 м2. 

 

Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 1201/3 КО Чачак у површини од 0.00,62 ха, 

уписане у Лист непокретности бр. 21 КО Чачак, која парцела је приватна својина Минић Марка из 

Чачка, Ул. Амиџина бр. 22, и Минић Весне из Чачка, Ул. Амиџина бр. 22, као сувласника на по ½ 

идеалних. 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 1203/3 КО Чачак у површини од 0.00,94 ха, 

уписане у Лист непокретности бр. 25 КО Чачак, која парцела је приватна својина Пртењак Рада из 

Чачка, Ул. Амиџина бр. 24 са уделом од 2/3 идеалних и Пртењак Драгојла из Чачка, Ул. Амиџина бр. 

24 са уделом од 1/3 идеалних, као сувласника. 

 

Покреће се поступак експропријације к.п.бр.667/2 КО Чачак у површини од 0.02,97 ха, 

уписане у Лист непокретности бр. 997 КО Чачак, која парцела је приватна својина Андроић 

Владимира из Чачка, Ул. Милоша Обилића бр. 55/9. 

 

Покреће се поступак експропријације к.п.бр.660/2 КО Чачак у површини од 0.02,83 ха, 

уписане у Лист непокретности бр. 2780 КО Чачак, која парцела је приватна својина ПУ„Гимназион“ 

Чачак, Градски бедем 14А. 

 

Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 658/1 КО Чачак у површини од 0.02,75 

ха, к.п.бр. 658/2 КО Чачак у површини од 0.00,63 ха, и к.п.бр. 658/3 КО Чачак у површини од 0.00,05 

ха,  све уписане у Лист непокретности бр. 8226 КО Чачак, које парцеле су државна својина Републике 

Србије, Београд, Ул. Грачаничка бр. 8, а као носилац права коришћења уписан је Пушељић Радомир 

из Чачка, Ул. Светог Саве бр. 31. 
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 Покреће се поступак административног преноса к.п.бр.1199/1 КО Чачак у површини од 

0.15,34 ха, уписане у Лист непокретности бр. 8399 КО Чачак, која парцела је државна својина 

Републике Србије, Београд, Ул. Грачаничка бр. 8, као корисник уписано је Министарство одбране РС, 

Београд, Ул. Немањина бр. 22, као носилац права коришћења уписан је „Прогрес-инжењеринг“ 

Д.О.О. Чачак, Сајмиште, сви са уделом заједничка својина. 

 

Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 1366/3 КО Чачак у површини од 

0.00,23 ха, уписане у Лист непокретности бр. 9178 КО Чачак, кој парцела је државна својина 

Републике Србије, Београд, Ул. Грачаничка бр. 8, а као корисник уписано је Министарство одбране 

РС, Београд, Ул. Немањина бр. 22. 

 

 Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 1207/1 КО Чачак у површини од 

0.01,25 ха, уписане у Лист непокретности бр. 18 КО Чачак, која парцела је државна својина 

Републике Србије, Београд, Ул. Грачаничка бр. 8, а као носилац права коришћења уписана је 

Милосављевић Тања из Чачка, Ул.Амиџина бр. 18. 

 

Покреће се поступак експропријације дела објекта бр. 1 - породична стамбена зграда, објекат 

изграђен пре доношења прописа о изградњи објекат, у површини од 30м2, изграђеног на к.п.бр. 

1207/1 КО Чачак, који објекат је у приватној својини Милосављевић Тање из Чачка, Ул Амиџина бр. 

18. Објекат бр. 1 изграђен на к.п.бр. 1207/1 КО Чачак је укупне површине 43 м2, од чега се на к.п.бр. 

1207/1 КО Чачак налази део објекта у површини од 30 м2, а преостали део објекта у површини од 13 

м2 налази се на к.п.бр. 1207/3 КО Чачак. 

 

 Покреће се поступак експропријације објекта бр. 2 – породична стамбена зграда, објекат 

изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, у површини од 41м2, изграђеног на к.п.бр. 

1207/1 КО Чачак, који објекат је у приватној својини Милосављевић Тање из Чачка, Ул. Амиџина бр. 

18. 

 

Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 657/2 КО Чачак у површини од 0.00,04 

ха, уписане у Лист непокретности бр. 730 КО Чачак, која парцела је државна својина Републике 

Србије, Београд, Ул. Грачаничка бр. 8, а на којој је као држалац уписан је Град Чачак, Ул. Жупана 

Страцимира бр. 2, и као носилац права коришћења уписан је Комунални завод за социјално 

осигурање Чачак, Ул. Железничка бр. 7, сви са уделом од по ½ идеалних. 

 

Покреће се поступак административног преноса к.п.бр. 1365/1 КО Чачак у површини од 

0.06,10 ха, уписане у Лист непокретности бр. 2775 КО Чачак, која парцела је државна својина 

Републике Србије, Београд, Ул. Грачаничка бр. 8, а на којој су као носиоци права коришћења уписани 

Вујичић Александар из Београда, Ул. Пожешка бр. 160, Вујичић Душан из Београда, Ул. Скадарска 

бр. 2, Вујичић Петар из Сплита, Вујичић Ратомир из Загреба, Трг Републике бр. 3, Вујичић Будимир 

из Београда, Ул. Слободана Принципа – Сеље бр. 13, Кантарџијев Вера из Скопља, Пелагонија, и 

Мирковић Милева из Београда, Ул. Доситејева бр. 45, сви са уделом од по 1/7 идеалних. 

 

Покреће се поступак експропријације објекта бр. 1 - породична стамбена зграда, објекат 

изграђен пре доношења прописа о изградњи објекта, у површини од 83м2, изграђеног на к.п.бр. 

1365/1 КО Чачак, који објекат се води на сувласнике Вујичић Александра из Београда, Ул. Пожешка 

бр. 160, Вујичић Душана из Београда, Скадарска бр 2, Вујичић Петра из Сплита, Вујичић Ратомира из 

Загреба, Трг Републике бр. 3, Вујичић Будимира из Београда, Ул. Слободана Принципа – Сеље бр. 13, 
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Кантарџијев Веру из Скопља, Пелагонија, и Мирковић Милеву из Београда, Ул. Доситејева бр. 45, 

сви са уделом од по 1/7 идеалних. 

 

 Покреће се поступак експропријације дела објекта бр. 2-помоћна зграда, објекат изграђен пре 

доношења прописа о изградњи објекта, у површини од 21м2, изграђеног на к.п.бр. 1365/1 КО Чачак, 

који објекат се води на сувласнике Вујичић Александра из Београда, Ул. Пожешка бр. 160, Вујичић 

Душана из Београда, Скадарска бр 2, Вујичић Петра из Сплита, Вујичић Ратомира из Загреба, Трг 

Републике бр. 3, Вујичић Будимира из Београда, Ул. Слободана Принципа – Сеље бр. 13, Кантарџијев 

Веру из Скопља, Пелагонија, и Мирковић Милеву из Београда, Ул. Доситејева бр. 45, сви са уделом 

од по 1/7 идеалних. Објекат бр. 2 изграђен на к.п.бр. 1365/1 КО Чачак је укупне површине 31 м2, од 

чега се на к.п.бр. 1365/1 КО Чачак налази део објекта у површини од 21м2, а преостали део објекта у 

површини од 10м2 налази се на к.п.бр. 1365/3 КО Чачак. 

 

 Покреће се поступак експропријације дела објекта бр. 3-помоћна зграда, објекат изграђен пре 

доношења прописа о изградњи објекта, у површини од 10 м2, изграђеног на к.п.бр. 1365/1 КО Чачак, 

који објекат се води на сувласнике Вујичић Александра из Београда, Ул. Пожешка бр. 160, Вујичић 

Душана из Београда, Скадарска бр. 2, Вујичић Петра из Сплита, Вујичић Ратомира из Загреба, Трг 

Републике бр. 3, Вујичић Будимира из Београда, Ул. Слободана Принципа – Сеље бр. 13, Кантарџијев 

Веру из Скопља, Пелагонија, и Мирковић Милеву из Београда, Ул. Доситејева бр. 45, сви са уделом 

од по 1/7 идеалних. Објекат бр. 3 изграђен на к.п.бр. 1365/1 КО Чачак је укупне површине 18 м2, од 

чега се на к.п.бр. 1365/1 КО Чачак налази део објекта у површини од 10 м2, а преостали део објекта у 

површини од 8 м2 налази се на к.п.бр. 1365/3 КО Чачак. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

административног преноса, 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 односно административног 

преноса доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског правобранилаштва града Чачка.  

 

 Из Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-511/2022-IV-2-01 од 08.06.2022. године, утврђено је да су к.п.бр. 659/2, к.п.бр. 659/3, к.п.бр. 

1202/2, к.п.бр. 658/1, к.п.бр. 658/2, к.п.бр. 658/3, к.п.бр. 1199/1, к.п.бр. 1358/4, к.п.бр. 1366/3, к.п.бр. 

1207/1, к.п.бр. 1201/3, к.п.бр. 1203/3, к.п.бр 657/2, к.п.бр. 667/2, к.п.бр. 1365/1 и к.п.бр.660/2, све КО 

Чачак, обухваћене Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист Града Чачка“ бр. 

15/2014 и 27/2018), и према наведеном планском акту к.п.бр. 659/2, к.п.бр. 1202/2, к.п.бр. 658/1, 

к.п.бр. 658/3, к.п.бр. 1199/1, к.п.бр. 1358/4,  к.п.бр. 1366/3, к.п.бр. 1207/1, к.п.бр. 1201/3, к.п.бр. 1203/3, 

к.п.бр. 657/2, к.п.бр. 667/2, к.п.бр. 1365/1 и к.п.бр. 660/2, све КО Чачак, налазе се на траси планиране 

саобраћајнице – Синђелићева улица (површина јавне намене). Катастарске парцеле 659/3 и к.п.бр. 

658/2, обе КО Чачак, налазе се у урбанистичкој зони 10, на трaси планиране саобраћајнице – 

Синђелићева улица (површина јавне намене). 

 

Решењем Владе РС 05 бр. 465-6566/2022  од 25.08.2022. године утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње Синђелићеве 

улице, сагласно Информацији о локацији бр. 958-511/2022-IV-2-01 од 08.06.2022. године,  издатој од 

стране Групе за урбанистичко планирање Градске управе за урбанизам града Чачка, а у складу са 
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Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у Чачку („Сл. лист Града Чачка“ бр. 15/2014 и 27/2018), на 

непокретностима у КО Чачак, територија Града Чачка. За корисника експропријације, односно 

административног пренос непокретности одређен је Град Чачак.  

 

 Како су к.п.бр. 659/2, к.п.бр. 659/3, к.п.бр. 1202/2, к.п.бр. 658/1, к.п.бр. 658/2, к.п.бр. 658/3, 

к.п.бр. 1199/1, к.п.бр. 1358/4, к.п.бр. 1366/3, к.п.бр. 1207/1, к.п.бр. 1201/3, к.п.бр. 1203/3, к.п.бр 657/2, 

к.п.бр. 667/2, к.п.бр. 1365/1 и к.п.бр.660/2, све КО Чачак, планским актом предвиђене као површина 

јавне намене, то је, ради њиховог привођења намени потребно извршити експропријацију, односно 

административни пренос наведених парцела, као и експропријацију објеката изграђених на истима.  

 

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

 

 

ДРУГА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ, ОДНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОГ ПРЕНОСА 

К.П.БР. 3077/3, К.П.БР. 3076/10, К.П.БР. 5235/2, К.П.БР. 3081 И КП.БР. 

3082/2, СВЕ КО ЧАЧАК, У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ЊЕГОШЕВЕ УЛИЦЕ И 

ПРИШТИНСКЕ УЛИЦЕ У ЧАЧКУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Катарине Новковић, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о покретању поступка експропријације, односно административног преноса к.п.бр. 3077/3, 

к.п.бр. 3076/10, к.п.бр. 5235/2, к.п.бр. 3081 и кп.бр. 3082/2, све КО Чачак, у циљу изградње 

Његошеве улице и Приштинске улице у Чачку 

 

 

 Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 3077/3 КО Чачак у површини од 530 м2 и к.п.бр. 

3076/10 КО Чачак у површини од 350 м2, уписане у Лист непокретности број 10784 КО Чачак, вла 

сника ,,Batiment invest“ Д.О.О. Београд, Борча, пут за Овчу 203 Г. 

Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 5235/2 КО Чачак у површини од 18м2, уписана у 

Лист непокретности број 3404 КО Чачак, која се води на Републику Србију као власника, а као 

држалац уписан је „Воћар Београд погон Хидропродукт“ Чачак, Ул. Трг Ђуре Салаја бр. 11. 

Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 3081 КО Чачак у површини од 1207 м2, уписана 

у Лист непокретности број 9759 КО Чачак, власника Предузће „Ауто – Чачак“ Д.О.О. Коњевићи. 

Покреће се поступак експропријације к.п.бр. 3082/2 КО Чачак у површини од 221 м2, уписана 

у Лист непокретности број 4040 КО Чачак, власника Димитријевић Миреле из Чачка, Ул. 

Книћанинова бр. 22. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације односно 

административног преноса непокретности, 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 односно 
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административног преноса непокретности доноси Градско веће Града Чачка на предлог Градског 

правобранилаштва Града Чачка.  

 Из информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 

958-242/2022-IV-2-01 од 20.04.2022. године, утврђено је да су к.п.бр. 3077/3, 3076/10, к.п.бр. 5235/2, 

к.п.бр. 3081 и к.п.бр. 3082/2, све КО Чачак, обухваћене Планом генералне регулације „ЦЕНТАР“ у 

Чачку („Сл. лист Града Чачка“ бр.15/2014 и 27/2018) и да се према наведеном планском акту налазе у 

оквиру јавне саобраћајне површине – Његошева улица и Приштинска улица (површине јавне намене).  

Решењем Владе РС 05 бр. 465-6658/2022  од 25.08.2022. године, утврђен је јавни интерес за 

експропријацију, односно административни пренос непокретности, у циљу изградње Његошеве улице 

и Приштинске улице у Чачку. 

Како су су к.п.бр. 3077/3, 3076/10, к.п.бр. 5235/2, к.п.бр. 3081 и к.п.бр. 3082/2, све КО Чачак, 

планским актом предвиђене као јавне саобраћајне површине, то је, ради њиховог привођења намени 

потребно извршити експропријацију,односно административни пренос, наведених парцела.  

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

диспозитиву.  

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ 

ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И 

ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2022. 

ГОДИНИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЧИЈЕ СУ 

ДЕЛАТНОСТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића који је 

упознао чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно 

посебних програма у области спорта да се у складу са тачком 2. Решења Градског већа о утврђивању 

организација у области спорта од посебног значаја за град Чачак одобри суфинансирање годишњих 

програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2022. години 

организацијама у области спорта чије су делатности од посебног значаја за Град, Градско веће је 

једногласно донело 3 решења, према следећем распореду: 

 

 

Редни 

број 

 

 

Организација у 

области спорта 

 

Спорт 

 

 

Износ 

(у динарима) 

 

 

 

                          Област 

1.  
Кошаркашки клуб 

„Борац“ Чачак 
         кошарка 

 

    8.000.000,00  

делатност организација у области 

спорта са седиштем на територији 

града Чачка које су од посебног 

значаја за град  

2.  
Фудбалски клуб 

„Борац 1926“ 

Чачак 

         фудбал 
 

      8.000.000,00  

делатност организација у области 

спорта са седиштем на територији 

града Чачка које су од посебног 

значаја за град  

3.  
Чачански 

спортски савез 

         

територијални 

спортски савез 

46.000.000,00 

1) делатност организација у 

области спорта са седиштем на 

територији града Чачка које су од 

посебног значаја за град 
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4.500.000,00 динара; 

2) награде и признања за 

постигнуте спортске резултате и 

допринос развоју спорта 

41.500.000,00 динара. 

       

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка 

 

 

I Образује се Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка у (даљем тексту: 

Конкурсна комисија), у саставу: 

 

 1. Сања Обрадовић, шеф Одсека за наплату, пореско књиговодство и извештавање 

 2. Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој града Чачка 

 3. Биљана Рајић, шеф Одсека за управљање људским ресурсима и лични статус грађана 

 

 Чланови Комисије већином гласова бирају председника Конкурсне комисије. 

 

II Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника Конкурсне 

комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије. 

Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне 

комисије.  

Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током 

спровођења поступка.  

 

III Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса 

за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе спроведе 

изборни поступак за попуњавање положаја начелника Градске управе за локалну пореску 

администрацију града Чачка. 

 

IV Стручне и административно-техничке послове за потребе Конкурсне комисије обављаће 

Градска управа за опште и заједничке послове – Служба за управљање људским ресурсима.  

 

V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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ПЕТА ТАЧКА: ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

је једногласно огласило: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

I Орган у коме се положај попуњава  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА, ул. Жупана 

Страцимира бр. 2. 

 

II Положај који се попуњава: Начелник Градске управе за локалну пореску администрацију града 

Чачка - положај у I групи  

 

III Подаци о радном месту из  Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка („Службени 

лист града Чачка“, број 12/2020 – пречишћен текст, 21/2020, 28/2020, 6/2021, 10/2021, 11/2021, 8/2022 

и 15/2022): 

 

Опис послова: Руководи радом Управе и усклађује рад Управе, планира, усмерава и надзире рад 

Управе и обезбеђује координацију рада унутрашњих организационих јединица у оквиру управе и 

сарадњу са другим управама, прати остваривање надлежности и обавља послове из надлежности 

управе, унапређује организацију и методе рада, системски прати прописе и усаглашавање и 

усклађивање општих и појединачних аката са Уставом, законом, статутом и другим прописисма 

јединице локалне самоуправе, прати кадровску структуру запослених ради унапређивања послова из 

надлежности управе, пружа стручну помоћ у извршавању најсложенијих послова из делокруга 

Управе. 

 

Услови: високо образовање у образовном - научном пољу правних или економских наука, на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у 

струци, познавање рада на рачунару. 

 

IV Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин 

њихове провере: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, Закона о општем управном поступку, Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији, Закона о привредним друштвима, Закона о извршењу и обезбеђењу, вештина 

комуникације, организационе способности, вештина руковођења и познавање рада на рачунару. 

Проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору 

Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за 
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локалну пореску администрацију града Чачка (у даљем тексту: Конкурсна комисија) или стручна 

лица која ће се ангажовати за потребе Комисије.  

Провера познавања рада на рачунару – уколико кандидат не приложи одговарајући сертификат или 

други доказ, вршиће се практичним радом на рачунару. 

 

V Место рада: Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2  

 

VI Општи услови за положај:  

 

1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;  

2. да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 

месеци;  

3. да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу 

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног 

односа. 

 

VII Трајање рада на положају: пет година. 

 

VIII Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске 

управе за локалну пореску администрацију града Чачка објављује се на интернет презентацији града 

Чачкa. 

 

Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни 

конкурс објављен, објављује се у дневним новинама „Српски телеграф“.  

 

IX Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече наредног 

дана од дана оглашавања обавештења у дневним новинама „Српски телеграф“.  

 

X Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 

број телефона, по могућности е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 

искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 

одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању, податке о посебним областима 

знања и назначен положај на који се конкурише. Пријава мора бити својеручно потписана.  

 

XI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  

 

- уверење о држављанству;  

- извод из матичне књиге рођених;  

- диплома/уверење којом се доказује стечено образовање;  

- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним 

правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење 

о положеном правосудном испиту);  

- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару; 

- исправе којима се доказује радно искуство у струци од најмање пет година (потврде, решења и 

други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 

стечено радно искуство);  
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- уверење МУП-a - Полицијске управе, да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну 

затвора од најмање шест месеци (издатo након објављивања конкурса);  

- за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне 

покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ 

да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине 

или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.  

- образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о 

којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена.  

 

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016 

и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, 

прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако 

странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.  

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 

из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним 

органима, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на безусловну казну затвора 

од најмање шест месеци. 

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву (Образац 1) којом се 

опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција 

или да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве (Образац 1) доступан је на интернет презентацији 

града Чачка и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за 

локалну пореску администрацију града Чачка, а учесник конкурса га може преузети и на писарници 

Градске управе града Чачка.  

 

XII Адреса на коју се подносе пријаве:  
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу доставити лично преко 

писарнице Градске управе града Чачка или препорученом пошиљком на адресу Градско веће града 

Чачка, ул. Жупана Страцимира бр.2, са назнаком „За Конкурсну комисију – Пријава за јавни конкурс 

за попуњавање положаја начелника Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка.“ 

 

XIII Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Биљана Рајић, шеф Одсека за 

људске ресурсе и лични статус грађана, телефон 032/309-002 и Мирјана Дамљановић, шеф Службе за 

управљање људским ресурсима, телефон 032/309-005. 

 

XIV Изборни поступак: 

Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина, 

обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви 

потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Градске управе за локалну 

пореску администрацију града Чачка, писано, као и путем е-mail адресе или телефонским позивом на 

бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.  

 

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, 
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Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији у 

року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.  

 

ШЕСТА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

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

је једногласно донело: 

 РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021) 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 350.000,00 

динара, на име помоћи Марији Ерић из Мрчајеваца за санацију штете на стамбеном објекту, 

настале услед елементарне непогоде – пожара. 

 

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, Расход по наменама 4841 - 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 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. Овим Решењем замењује се Решење Градског већа, број 06-117/2022-III од 27. јуна 2022. 

године 

 

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

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ  

РЕЗЕРВЕ (апропријација 96) 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

6. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 16, 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 
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средства у износу од 1.300.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 96,  Градској управи за урбанизам, намењених за потребе исплате накнаде 

штете за повреде или штету насталу од стране државних органа, а у складу са Споразумом о 

одређивању накнаде, број 465-47/2021-IV-2-07 од 2. септембра 2022. године. 

 

7. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 96, економска класификација 

485 Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, Расход по 

наменама 4851 – Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, 

Функционална класификација 620, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), 

Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за урбанизам, Програм 1101 – 

Становање, урбанизам и просторно планирање, ПА 0001 Просторно и урбанистичко 

планирање. 

 

8. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије града Чачка.  

 

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

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 176) 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 26/2021 и 16/2022) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 16, 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 3.000.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 176, Градској управи за локални економски развој, намењених за набавку 

недостајуће опреме за реализацију PCR лабораторије у Заводу за јавно здравље Чачак. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 176, економска класификација 

464 Дотације организацијама обавезно социјално осигурање, Расход по наменама 4642 – 

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, Функционална 

класификација 760, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градска управа за локални економски развој, Програм 1801 –  

Здравствена заштита, Пројекат 1801-5002 Доградња објекта Завода за јавно здравље. 

 

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

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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AEBETA TAITKA: AOHOTTTEILE PErrrErbA O ynOTpEErr CPEACTABA TEKyhE
EyUETCKE PESEPBE (anpoupujaquja 281)

i.

PETUE}bE

klz cpeAcraBa yr:epfennx 04:ryxonr o 6yqery rpaga 9a.rxa za 2027. roAr4u.v (,,C1. rulcr rpaAa
r{a.{Ka'o 6poj 261202I v 1612A22) pasteo 2, fpa,4cno rehe, $y,nnrlHorrarrHa rcraca$maquja 130,
anpouprajaqnja 16, H3Bop $auancNpama 01 (klsaaqu r43 cpeAcrasa Syge'ra rpaga), .{rapelcuu
ttopHcHHK 6ygercnux cpe.qcraBa - fpa4cxo nehe rpaga r{auxa, Ilporpau 0602" Ouurre ycJryre
JIoKzLrHe caMoynpaBe, rporpaMcKa aKTr4BHocr 0009 - Texyha 634rercxa pe3epBa. ogo6paeajy ce
cpe.4crBa y H3Hocy ol 1.300.000,00 grnapa) Ha N[,re o6es5elema gogarnr{x cpeAcraBa Ha

anponpajaquju ZBL, HaruerreHr4x sa asro$eu,e ilapKerapcrllx paAoBa y Kourapraumoj xa,rr xpaj
Mopare.

Cpe4crea Hs rauxe 1. Peurema pacnopefyjy ce Ha anporpujauujy 281, exononcra xraca$axaqraja
425, Teryhe ilorpaBre 14 oApxaBarLe, Pacxo4 no HaMeHaMa 4251 * Texyhe flonpaBxe a oApxaBarre
srpaAa ra o6jerara, (DS,,lmquoHil,rrHa maclrSuxaquja 810, H3Bop $uHaucupama 01 (I4saarlu H3

cpeACTaBa 6yrlera rpa4a), flapercrHra Kopr4cHr{K 51qercrurx cpe.4craBa - I-pagcrca },rpaBa 3a

ApyIIrrBeHe ,{erarHocru, Ilporpau 1301 Pa:eoj cropra H oMrraArrHe, IIA 1301-0004
@yHrcquonracarbe JroKuurHrx cloprcKux ycraHoBa.

O u:epruemy oBor peuex,a crapahe ce fpagcra yrpaBa:a $raHaHcuje.

Oeo peureme o6jarvrcu y ,,Cnyx6enoM Jrucry rpa4a r{aulcao'.

Mu,ryn Togoponuh o6aeecrno je .uauone fpaAcror eeha na je ogJry"reuo no cBr{M TaqKaMa

AHeBHor pe4a, na je 50. ce4uraqy fpa4cxor reha saxrsyruo y 8 qacoBa u 55 mnuyra.

TPAACKO BffiE
Bpoj: 06-i5112022-III

13. cenrenaSap 2A22. ro.quue

3aracuzx ca 50. ceAHlrlde fpa4crcor eeha ycrojeu je ua 51. ceAHaulr fpa4cxor neha 6poj 06-
16312022-III oa 5. orcro6pa 2A22. rotuue.

2.

3.

4.

-""o ;
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