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           На основу члана 27. став 10. и 11. и 49. став 3. Закона о јавној својини 

(»Службени гласник РС« број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 

и 95/18) и члана 54. став 1. тачка 7) и 21) Статута града Чачка („Службени лист 

града Чачка“ број 6/19), Скупштина града Чачка, на седници одржаној  

________________2019.године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

             

                                                          Члан 1. 

 У Одлуци о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 14/18) члан 4. мења се и 

гласи:   

 

                                                                „Члан 4. 

 

            О прибављању и располагању стварима у јавној својини Града под 

условима прописаним законом и подзаконским прописима, одлучује орган Града 

одређен у складу са законом, Статутом града Чачка и овом одлуком.  

            Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању и 

располагању непокретностима у јавној  својини Града када је доношење овог акта 

прописано посебним прописима и одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у 

јавној својини Града у случајевима прописаним законом којим је уређена област 

планирања и изградње објеката (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, 

озакоњење, исправка граница, формирање грађевинских парцела и др.), 

установљавању права стварне службености,  деоби грађевинског земљишта, давању 

сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели, 

коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта,  давању у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини Града, давању у закуп непокретности у 

јавној својини Града на период до 5 година и прибављању, коришћењу, управљању 

и располагању другим имовинским правима у вези са којима Град има одговарајућа 

права. 

            Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

непокретностима у јавној својини Града, осим у случајевима у којима одлучује 

Градско веће града Чачка. 

            Скупштина града Чачка одлучује о прибављању непокретних ствари у 

јавну својину Града бестеретним правним послом на начин и у поступку 

прописаном за прибављање непокретности у јавну својину Града. У овом поступку 

не доноси се акт о приступању прибављању непокретности бестеретним правним 

послом.  

             Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

непокретностима на којима Град има посебна својинска овлашћења, на начин и у 

поступку прописаном за прибављање и располагање непокретним стварима у јавној 
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својини Града, осим у случајевима наведеним у ставу 2. овог члана у којима 

одлучује Градско веће града Чачка.  

             Градско веће града Чачка одлучује о располагању покретним 

стварима у јавној својини Града. 

             Против одлука донетих у поступку прибављања и располагања 

стварима у јавној својини Града није дозвољена жалба нити вођење управног спора.                                                                              

             Одлуке донете у поступку прибављања и располагања стварима у 

јавној својини Града објављују се у „Службеном листу града Чачка.“ 

 

 Члан 2. 

             У члану 5. став 3. мења се и гласи: 

             „Градско правобранилаштво града Чачка дужно је да покрене 

поступак за упис или брисање одговарајућег права Града на непокретности коју 

Град прибави или којом располаже, у року од петнаест дана од дана пријема 

примерка одговарајуће исправе. Орган градске управе надлежан за имовинско - 

правне послове, односно јавно предузеће које обавља послове уређивања 

грађевинског земљишта,  дужни су да припреме захтев за упис или брисање 

одговарајућег права Града, са потребним доказима у поступку по захтеву. Градско 

правобранилаштво града Чачка дужно је да достави решење о упису или брисању 

одговарајућих права на непокретности органу градске управе надлежном за 

имовинско - правне послове и органу градске управе надлежном за послове 

финансија, у року од три дана од добијања овог решења од надлежног органа.“ 

 

 Члан 3. 

 Члан 7. мења се и гласи: 

 

                                                               „Члан 7. 

 

  Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању 

непокретних ствари у јавну својину Града, односно о отуђењу непокретних ствари 

из јавне својине Града, путем јавног надметања, прикупљања писаних понуда или 

непосредне погодбе.  

             Градско веће града Чачка актом из става 1. овог члана, одређује 

Комисију за спровођење поступка јавног надметања, прикупљања писаних понуда 

или непосредне погодбе.  

             Иницијативу за покретање поступка прибављања, односно отуђења 

непокретности из јавне својине Града покреће Градоначелник, самостално или на 

предлог надлежних градских управа, јавних предузећа, установа, друштава капитала 

чији је оснивач Град, у зависности од непокретности која се прибавља у јавну 

својину, односно отуђује из јавне својине.  

             Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове 

припрема акте за органе Града о прибављању, односно отуђењу непокретности из 

јавне својине Града и исте доставља Градском већу, ради  доношења или 

утврђивања предлога акта који се доставља Скупштини града Чачка.“ 
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  Члан 4. 

 

             У члану 13. став 1. мења се и гласи: 

              „Град или носиоци права коришћења на непокретностима у јавној 

својини Града могу дати службени простор (сале) у службеним зградама на 

привремено, односно повремено коришћење, најдуже до 30 дана, са накнадом или 

без накнаде, за рад, одржавање састанака, промоција и манифестација од општег 

друштвеног значаја.“  

 

                                                      Члан 5. 

 

          У члану 14. став 2. мења се и гласи: 

          „О давању службеног простора (сала) у службеним просторијама 

градске управе у својини Града на повремено коришћење решењем одлучује орган 

градске управе надлежан за опште послове.“ 

          После става 2. додаје се став 3. који гласи: 

          „О давању службених просторија (сала) у службеним просторијама које 

користи носилац права коришћења на повремено коришћење одлучује надлежни 

орган носиоца права коришћења.“ 

 

 

 Члан 6. 

 

 Члан 15. став 1. мења се и гласи: 

 „Образложену иницијативу за одузимање непокретности у јавној 

својини Града од носиоца права коришћења или корисника, у законом прописаним 

случајевима, подноси Градоначелник органу градске управе надлежном за 

имовинско - правне послове.“ 

 

 Члан 7. 

 

 Поднаслов испред члана 19. „Сагласност за давање у закуп 

непокретности“ мења се и гласи:  

 

            „Сагласност за давање на коришћење или у закуп непокретности“ 

 

  У члану 19. став 1. мења се и гласи:                                                          

            „Носилац права коришћења на непокретности на којима Град има 

право јавне својине, који намерава да ову непокретност да на коришћење другом 

носиоцу права коришћења или да је изда у закуп, дужан је да за давање на 

коришћење или издавање у закуп непокретности прибави сагласност надлежног 

органа одређеног Статутом града Чачка.“       

 

                                                       Члан 8. 

 

             Члан 26. мења се и гласи: 
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                                                    „Члан 26. 

 

              О располагању покретним стварима у јавној својини Града, одлучује 

Градско веће града Чачка. 

              Поступак за располагање покретним стварима покреће се 

подношењем образложене иницијативе Градоначелника града Чачка органу градске 

управе надлежном за имовинско - правне послове. 

              Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове 

спроводи поступак располагања покретним стварима у јавној својини Града у 

складу са законом, уредбом и овом одлуком и после спроведеног поступка 

припрема предлог акта о располагању који доноси Градско веће.“  

 

 Члан 9. 

 

                       После члана 30. додаје се члан 30а. који гласи: 

 

                                                               „Члан 30а. 

 

                       Носилац права коришћења на покретним стварима може отуђити 

покретне ствари на којима има право коришћења, ако Градско веће града Чачка да 

сагласност за отуђење, сходном применом одредби ове одлуке које се односе на 

отуђење покретних ствари у својини Града.  

        Предлог сагласности за отуђење покретних ствари израђује орган 

градске управе надлежан за имовинско - правне послове, на основу иницијативе 

носиоца права коришћења.“ 

                                     

                                 Члан 10. 

 

            Члан 34. мења се и гласи: 

 

                                                     „Члан 34. 

 

            Покретне ствари у јавној својини Града могу се улагати у капитал и 

залагати у складу са законом. 

                       Одлуку о улагању покретних ствари у капитал и залагању покретних 

ствари у јавној својини Града доноси Градско веће града Чачка. 

            Предлог одлуке из става 2. овог члана и текст уговора о улагању 

покретних ствари у капитал, односно залагању покретних ствари у јавној својини 

Града, израђује орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове и 

доставља га Градском већу. 

            Уговор о улагању покретних ствари у капитал и залагању покретних 

ствари у јавној својини Града закључује Градоначелник или лице које он овласти.“ 
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                                                        Члан 11.  

 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу града Чачка".  

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број:_______________________ 

     ___________________________ 

 

                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                       СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

                                                                                  Игор Трифуновић 
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                                            ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

        Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“ број 14/18) су члан 27. став 10. и 11. и 49. став 3. 

Закона о јавној својини (»Службени гласник РС« број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - 

др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) којима је прописано да о прибављању ствари и 

располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе одлучује орган 

јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице 

локалне самоуправе, да јединица локалне самоуправе може одлуком ближе уредити 

начин, услове и поступак прибављања, располагања и управљања стварима у њеној 

својини, начин, услове и поступак прибављања, располагања и управљања другим 

имовинским правима у вези са којима Град има одговарајућа права, као и да ће се 

коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини које користе органи 

јединице локалне самоуправе ближе уредити прописом надлежног органа јединице 

локалне самуправе. 

         Како је по доношењу Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини града Чачка донет Статут града Чачка („Службени лист 

града Чачка“ број 6/19) којим је делимично измењена надлежност органа Града 

приликом одлучивања о приступању прибављању или располагању стварима у 

јавној својини града Чачка, то се изменама и допунама наведене одлуке врши 

усклађивање одредаба Одлуке са одредбама Статута града Чачка. Такође, врши се и 

усклађивање одредаба постојеће одлуке са измењеним одредбама Закона о јавној 

својини.  

  Одлуком о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка одређује се да о приступању 

прибављању или располагању непокретности одлучује Градско веће, уместо 

Скупштина града као до сада. Даље, прописано је да Градско правобранилаштво 

града Чачка дужно да достави решење о упису или брисању одговарајућих права на 

непокретности поред органа градске управе надлежног за имовинско - правне 

послове и органу градске управе надлежном за послове финансија, у року од три 

дана од добијања овог решења од надлежног органа. Такође, прописује се да 

иницијативу за доношење одлуке о располагању покретним стварима у јавној 

својини Града подноси Градоначелник.  Остале измењене одредбе се односе на 

прописивање начина отуђења покретних ствари на којима постоји право коришћења 

и усаглашавање са изменама Закона о јавној својини. 

          Градска управа за урбанизам града Чачка објавила је 10.05.2019.г. 

обавештење о почетку рада на изради ове одлуке на интернет страници града Чачка, 

радни текст нацрта Одлуке и позив заинтересованим грађанима да евентуалне 

примедбе, предлоге и сугестије у вези текста Одлуке доставе у року од 8 дана од 

објављивања позива. У наведеном року није било примедби, предлога или сугестија.    

                     На основу наведеног, предлаже се Одлука у приложеном тексту.  
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ПРЕГЛЕД ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДБИ ПОСТОЈЕЋЕ ОДЛУКЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

                                                     Члан 4.  

 

О прибављању и располагању стварима у јавној својини Града под условима 

прописаним законом и подзаконским прописима, одлучује орган Града одређен у 

складу са законом, Статутом града Чачка и овом одлуком.  

Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

непокретностима у јавној својини Града, осим у случајевима давања у закуп 

пословног простора на период до пет година, давања на коришћење односно у закуп 

непокретности које не служе извршавању надлежности органа и организација Града 

на период до пет година и отуђењу, прибављању земљишта у јавној својини и 

давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у складу са Законом о 

планирању и изградњи, у којима одлучује Градско веће града Чачка. 

 Градско веће града Чачка одлучује о располагању покретним стварима у 

јавној својини Града. 

 Против одлука донетих у поступку прибављања и располагања стварима у 

јавној својини Града није дозвољена жалба нити вођење управног спора. Одлуке 

донете у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града 

објављују се у „Службеном листу града Чачка“. 

 

                                                       Члан 4. 

 

  О прибављању и располагању стварима у јавној својини Града под 

условима прописаним законом и подзаконским прописима, одлучује орган 

Града одређен у складу са законом, Статутом града Чачка и овом одлуком.  

  Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању и 

располагању непокретностима у јавној  својини Града када је доношење овог 

акта прописано посебним прописима и одлучује о отуђењу и прибављању 

земљишта у јавној својини Града у случајевима прописаним законом којим је 

уређена област планирања и изградње објеката (отуђење грађевинског 

земљишта ради изградње, озакоњење, исправка граница, формирање 

грађевинских парцела и др.), установљавању права стварне службености,  

деоби грађевинског земљишта, давању сагласности за изградњу или 

озакоњење објеката на заједничкој парцели, коришћењу права прече куповине 

грађевинског земљишта,  давању у закуп грађевинског земљишта у јавној 

својини Града, давању у закуп непокретности у јавној својини Града на период 

до 5 година и прибављању, коришћењу, управљању и располагању другим 

имовинским правима у вези са којима Град има одговарајућа права. 

  Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

непокретностима у јавној својини Града, осим у случајевима у којима одлучује 

Градско веће града Чачка. 

  Скупштина града Чачка одлучује о прибављању непокретних ствари у 

јавну својину Града бестеретним правним послом на начин и у поступку 

прописаном за прибављање непокретности у јавну својину Града. У овом 

поступку не доноси се акт о приступању прибављању непокретности 

бестеретним правним послом.  
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  Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

непокретностима на којима Град има посебна својинска овлашћења, на начин 

и у поступку прописаном за прибављање и располагање непокретним 

стварима у јавној својини Града, осим у случајевима наведеним у ставу 2. овог 

члана у којима одлучује Градско веће града Чачка.  

  Градско веће града Чачка одлучује о располагању покретним стварима 

у јавној својини Града. 

  Против одлука донетих у поступку прибављања и располагања 

стварима у јавној својини Града није дозвољена жалба нити вођење управног 

спора.                                                                              

   Одлуке донете у поступку прибављања и располагања стварима у 

јавној својини Града објављују се у „Службеном листу града Чачка. 

 

 Члан 5.  

  Орган градске управе надлежан за израду нацрта уговора о прибављању и 

располагању стварима дужан је да фотокопију закљученог уговора достави органу 

градске управе надлежном за послове финансија и Градском правобранилаштву 

града Чачка у року од три дана од закључења уговора. 

  Јавно предузеће које обавља послове уређивања грађевинског земљишта 

дужно је да примерак исправе о прибављању или располагању јавном својином 

Града на непокретностима коју прибави у обављању својих послова, као и примерак 

уговора који закључи у име и за рачун Града, достави органу градске управе 

надлежном за послове финансија, органу градске управе надлежном за имовинско - 

правне послове и Градском правобранилаштву града Чачка, у року од три дана од 

дана прибављања или закључења уговора. 

   Градско правобранилаштво града Чачка дужно је да покрене поступак за 

упис или брисање одговарајућег права Града на непокретности коју Град прибави 

или којом располаже, у року од петнаест дана од дана пријема примерка 

одговарајуће исправе. Орган градске управе надлежан за имовинско - правне 

послове, односно јавно предузеће које обавља послове уређивања грађевинског 

земљишта,  дужни су да припреме захтев за упис или брисање одговарајућег права 

Града, са потребним доказима у поступку по захтеву. Градско правобранилаштво 

града Чачка дужно је да достави решење о упису или брисању одговарајућих права 

на непокретности органу градске управе надлежном за имовинско - правне послове, 

у року од три дана од добијања овог решења од надлежног органа. 

Градско правобранилаштво града Чачка дужно је да покрене поступак 

за упис или брисање одговарајућег права Града на непокретности коју Град 

прибави или којом располаже, у року од петнаест дана од дана пријема 

примерка одговарајуће исправе. Орган градске управе надлежан за имовинско 

- правне послове, односно јавно предузеће које обавља послове уређивања 

грађевинског земљишта,  дужни су да припреме захтев за упис или брисање 

одговарајућег права Града, са потребним доказима у поступку по захтеву. 

Градско правобранилаштво града Чачка дужно је да достави решење о упису 

или брисању одговарајућих права на непокретности органу градске управе 

надлежном за имовинско - правне послове и органу градске управе надлежном 

за послове финансија, у року од три дана од добијања овог решења од 

надлежног органа. 
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  Уговор о прибављању и располагању непокретности у јавну својину Града 

мора да садржи означену вредност непокретности која се прибавља или којом се 

располаже. 

  Уколико лице које преноси или прибавља одговарајуће право на ствари у 

јавној својини Града не приступи закључењу одговарајућег уговора у року од 

шездесет дана од дана доношења одлуке о прибављању или располагању ствари, 

орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове дужан је да покрене 

поступак за стављање ван снаге донете одлуке пред надлежним органом. 

 

Прибављање и отуђење непокретности у јавној својини Града  

 

                                                       Члан 7.  

 

Скупштина Града доноси акт о прибављању непокретних ствари у јавну 

својину Града, односно о отуђењу непокретних ствари из јавне својине Града, путем 

јавног надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе.  

Скупштина Града актом из става 1. овог члана, одређује Комисију за 

спровођење поступка јавног надметања, прикупљања писаних понуда или 

непосредне погодбе.  

Иницијативу за покретање поступка прибављања, односно отуђења 

непокретности из јавне својине Града покреће Градоначелник, самостално или на 

предлог надлежних градских управа, јавних предузећа, установа, друштава капитала 

чији је оснивач Град, у зависности од непокретности која се прибавља у јавну 

својину, односно отуђује из јавне својине.  

Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове припрема акте 

за органе Града о прибављању, односно отуђењу непокретности из јавне својине 

Града и исте доставља Градском већу, које утврђује предлоге аката и упућује их 

Скупштини града ради разматрања и доношења.  

 

 Члан 7. 

 

  Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању 

непокретних ствари у јавну својину Града, односно о отуђењу непокретних 

ствари из јавне својине Града, путем јавног надметања, прикупљања писаних 

понуда или непосредне погодбе.  

  Градско веће града Чачка актом из става 1. овог члана, одређује 

Комисију за спровођење поступка јавног надметања, прикупљања писаних 

понуда или непосредне погодбе.  

  Иницијативу за покретање поступка прибављања, односно отуђења 

непокретности из јавне својине Града покреће Градоначелник, самостално или 

на предлог надлежних градских управа, јавних предузећа, установа, друштава 

капитала чији је оснивач Град, у зависности од непокретности која се 

прибавља у јавну својину, односно отуђује из јавне својине.  

  Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове 

припрема акте за органе Града о прибављању, односно отуђењу непокретности 

из јавне својине Града и исте доставља Градском већу, ради  доношења или 

утврђивања предлога акта који се доставља Скупштини града Чачка. 
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                                                      Члан 13. 

  

 Град може дати службени простор (сале) у службеним зградама на 

привремено, односно повремено коришћење, најдуже до 30 дана, са накнадом или 

без накнаде, за рад, одржавање састанака, промоција и манифестација од општег 

друштвеног значаја.  

 Град или носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини 

Града могу дати службени простор (сале) у службеним зградама на привремено, 

односно повремено коришћење, најдуже до 30 дана, са накнадом или без накнаде, за 

рад, одржавање састанака, промоција и манифестација од општег друштвеног 

значаја. 

 Штету насталу на опреми и у службеном простору за време привременог 

односно повременог коришћења истог, сноси лице коме је простор дат на 

коришћење.  

 

                                          Члан 14. 

  

 О распореду коришћења службених зграда и просторија за потребе органа 

Града одлучује Градоначелник.  

 О давању службеног простора (сала) на повремено коришћење решењем 

одлучује орган градске управе надлежан за опште послове. 

 О давању службеног простора (сала) у службеним просторијама градске 

управе у својини Града на повремено коришћење решењем одлучује орган 

градске управе надлежан за опште послове. 

 О давању службених просторија (сала) у службеним просторијама које 

користи носилац права коришћења на повремено коришћење одлучује 

надлежни орган носиоца права коришћења. 

 

Одузимање права коришћења непокретности                                        

               

                                                       Члан 15. 

 

Образложену иницијативу за одузимање права коришћења непокретности у 

јавној својини Града од носиоца права коришћења, у законом прописаним 

случајевима, подноси Градоначелник органу градске управе надлежном за 

имовинско - правне послове. 

Образложену иницијативу за одузимање непокретности у јавној својини 

Града од носиоца права коришћења или корисника, у законом прописаним 

случајевима, подноси Градоначелник органу градске управе надлежном за 

имовинско - правне послове. 

Градска управа надлежна за имовинско - правне послове утврђује основаност 

иницијативе, израђује нацрт одлуке о одузимању непокретности у јавној својини 

Града и доставља га Градском већу ради утврђивања предлога. 

Градско веће утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини Града ради 

доношења. 
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Сагласност за давање у закуп непокретности  

Сагласност за давање на коришћење или у закуп непокретности 

 

                                                         Члан 19. 

  

Носилац права коришћења на непокретности на којима Град има право јавне 

својине, који намерава да ову непокретност изда у закуп, дужан је да за издавање 

непокретности прибави сагласност надлежног органа одређеног Статутом града 

Чачка. 

Носилац права коришћења на непокретности на којима Град има право 

јавне својине, који намерава да ову непокретност да на коришћење другом 

носиоцу права коришћења или да је изда у закуп, дужан је да за давање на 

коришћење или издавање у закуп непокретности прибави сагласност 

надлежног органа одређеног Статутом града Чачка.     
Лице наведено у ставу 1. овог члана покреће поступак за прибављање 

наведене сагласности подношењем захтева органу градске управе надлежном за 

имовинско - правне послове. 

Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове утврђује 

основаност поднетог захтева и припрема нацрт одговарајућег решења које доноси 

надлежни орган.  

 

  Располагање покретним стварима у јавној својини Града  

 

                                                       Члан 26. 

  

  О располагању покретним стварима у јавној својини Града, одлучује 

Градско веће града Чачка. 

  Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове спроводи 

поступак прибављања односно располагања покретним стварима у јавној својини 

Града у складу са законом, уредбом и овом одлуком и после спроведеног поступка 

припрема предлог акта о прибављању, односно отуђењу који доноси Градско веће.  

 

Члан 26. 

О располагању покретним стварима у јавној својини Града, одлучује 

Градско веће града Чачка. 

Поступак за располагање покретним стварима покреће се подношењем 

образложене иницијативе Градоначелника града Чачка органу градске управе 

надлежном за имовинско - правне послове. 

 Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове 

спроводи поступак располагања покретним стварима у јавној својини Града у 

складу са законом, уредбом и овом одлуком и после спроведеног поступка 

припрема предлог акта о располагању који доноси Градско веће.  
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Y;rarame rroKperHux crBapr{ y Kanr{TaJr rr

qffi++3+

AaBaBe y 3a!'Iory

Ytatt34.

lorcperHe crBapI'I y januoj cnojuHz lpa4a Mory ce yJrararr{ y Karrr{TaJr r{
3aJraraTr4 y cKJraAy ca 3aKOHOM.

o4;ryrcy o yJrararby rroKperHrrx crBapr{ y Karr}rraJr rr 3aJrararLy rroKperHr.rx
crBapr{ y januoj cnojunn rpaAa AoHocr.r rpa4cxo nehe rpa4a rraqrca.

eBtrileFt{:

rrpeg.nor oAJryKe r,r3 craBa 2. oeor qJraHa , TeKcr yroBopa o
rroKperHl{x crBapr{ y KarII'ITaJrr oAHocHo 3aJrararLy noKperHr4x crBapH
cnojraHn rpa4a, uspafyje opraH rpaAcKe yrrpaBe HaAJrexaH 3a r,rMoBr.rHcKo
rrocJroBe r{ AocraBJba ra fpa4cKoM nehy.

Yronop o yJrararby noKperHux crBapn y KanlrraJr rr 3aJrararby rroKperHr{x
crBaprr y januoj cnojHull fpa4a sarc.rry.ryje lpagoHaqeJrHr,rK r{Jrrr Jrr{qe rcoje ou
OBJIACT}I.

Y r{aury, 22.05.2019.r.

yJrararby
y januoj
- rrpaBHe

K YfIP


