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 На основу члана 35. став 7. у вези са чланом 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 54 став 1. тачка 5) Статута града Чачка 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/19), Скупштина града Чачка на седници 

одржаној дана _________ 2021. године, донела је 
 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА - КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 4.1 (ЦЕНТАР) 
 

 

 

Члан 1. 

 

 Приступа се изради измена и допуна дела Плана генералне регулације 

„Атеница - Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града Чачка“ број 14/14, 20/18 и 

29/20), (у даљем тексту: Измене и допуне дела Плана генералне регулације).  

 

 

Члан 2. 

 

 Измене и допуне дела Плана генералне регулације односе се на 

урбанистичку целину 4.1 (Центар). 

 Граница Измена и допуна дела Плана генералне регулације почиње од 

раскрснице Улице Др Драгише Мишовића и Улице Светозара Бабовића, па 

наставља до раскрснице Улице Др Драгише Мишовића са Улицом Радничких 

бригада, затим иде до раскрснице Улице Радничких бригада и Улице Светозара 

Бабовића и наставља Улицом Светозара Бабовића до почетне тачке. 

 Коначна граница предметног планског подручја биће дефинисана до израде 

нацрта плана. 

 Површина Изменa и допунa дела Плана генералне регулације износи око 

1,25 hа.   

 Изменама и допунама дела Плана генералне регулације се приступа по 

иницијативи Градоначелника и Градског руководства Града Чачка, на основу 

захтева предузетника и корисника простора у оквиру урбанистичке целине 4.1 

(Центар) Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку. Покретање 

иницијативе засновано је на чињеници да је у оквиру предметног простора 

планирана организација Центра и то као површина јавне намене, а да у 

непосредном окружењу као и делом на овом простору постоје организовани 

садржаји који подржавају Центар (здравство, управа, администрација и сл.).   



 

 

 Предметни простор је углавном у приватном власништву и корисници желе 

да организују садржаје централног карактера на својим парцелама, како се 

делимично овај простор и користи, па нема потребе да он буде опредељен као 

површина јавне намене. 

 Изменама и допунама дела Плана генералне регулације је потребно 

створити основ да се према условима за директно спровођење из овог плана на 

предметном простору у оквиру површине остале намене, могу организовати 

садржаји централног карактера (угоститељство, трговина, занатство, управа, 

администрација и сл.), а чиме би и корисници простора добили могућност да 

реализују своје парцеле на начин како је у оквиру предметног простора и започето. 

...........Предмет Измена и допуна Плана генералне регулације је урбанистичка 

целина 4.1 (Центар). 

 

 

Члан 3. 

 

 Плански основ за израду Измена и допуна дела Плана генералне регулације 

представља Генерални урбанистички план града Чачка 2015. („Службени лист 

града Чачка“, број 25/2013).  

 Намена целине 4.1 је функционални Центар у Атеници, који се налази поред 

веома прометне саобраћајнице Ул. Др Драгиша Мишовић, (простор је делом 

изграђен). Центар карактерише концентрисање јавних терцијарних делатности без 

становања, које су везане за задовољење свакодневних и повремених потреба 

гравитирајућег становништва. Генералним урбанистичким планом града Чачка 

2015 ова категорија центра планирана је са следећом структуром: трговина, 

угоститељство, занатство, финансијско-техничке услуге, култура, здравство, 

администрација и управа.  

 

Графички део Измена и допуна дела Плана генералне регулације израдиће се 

на овереном катастарско – топографском плану за део КО Чачак. 

 

 

Члан 4. 

 

 Измене и допуне дела Плана генералне регулације садрже нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, 

претежну намену земљишта по зонама и целинама, регулационе и грађевинске 

линије, потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, 

попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и 

капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере 

заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина, зоне за 

које се доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до 

његовог доношења, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, 

односно расписује конкурс, правила уређења и правила грађења за целокупни 

обухват планског документа и друге елементе значајне за спровођење плана. 

 Принципи планирања дефинишу се кроз: 



 

 

 - примену и поштовање законске регулативе и правила струке у поступку 

планирања; 

 - заштита јавног интереса; 

 - заштита и унапређење животне средине; 

 -.дефинисање детаљне намене површина и правила уређења и грађења у 

обухвату за све планиране садржаје; 

 - дефинисање могућности и начина саобраћајног повезивања; 

 -.дефинисање свих потребних елемената за спровођење плана и реализацију 

планираних садржаја; 

 - стварање услова за изградњу инфраструктуре и даље адекватно техничко и 

комунално опремање локација. 

 

 

Члан 5. 

 

 Основни циљеви за уређење и изградњу предметног подручја су следећи: 

 - усклађивање са смерницама Генералног урбанистичког плана града Чачка 

2015. кроз перманентну реконструкцију и изградњу; 

           - целисходније привођење намени предметног простора; 

  - дефинисање саобраћајне мреже; 

  - рационалније коришћење грађевинског земљишта; 

  -.дефинисање карактеристичних урбанистичких зона, односно целина са 

планирањем нове изградње; 

  - дефинисање јавног интереса; 

  - квалитетна опремљеност потребном инфраструктуром; 

  - озелењавање јавних простора; 

  - усклађивање организације, опремање и уређење простора и његова 

заштита уз примену услова и критеријума за културна добра и 

  - усклађивање организације, опремање и уређење простора и његова 

заштита уз примену услова и критеријума за заштиту животне средине. 

 

 

Члан 6. 

 

...........Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 

подручја односи се на целисходније привођење намени предметног простора. 

 

 

Члан 7. 

 

           Измене и допуне дела Плана генералне регулације односе се на мање измене 

и допуне, па ће се примењивати скраћени поступак у складу са чланом 51б Закона 

о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21). 

 Рок за израду Измена и допуна дела Плана генералне регулације је 12 месеци 

од дана ступања на снагу ове Одлуке. 



 

 

Члан 8. 

 

 Средства за израду Измена и допуна дела Плана генералне регулације 

обезбеђује Град Чачак.  

 

 Носилац израде Измена и допуна дела Плана генералне регулације је Град 

Чачак, Градска управа за урбанизам.  

 

 Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка спровешће 

поступак јавне набавке, услугу израде Измена и допуна дела Плана генералне 

регулације.  

 

 

Члан 9. 

 

 Јавни увид ће се одржати у просторијама Градске управе за урбанизам града 

Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз присуство представника стручне службе, 

у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, www.cacak.org.rs. Подаци о 

јавном увиду огласиће се у средствима јавног информисања.  

 

 

Члан 10. 

 

 Обрађивач плана дужан је да Измене и допуне дела Плана генералне 

регулације изради у свему према одредбама важећег закона и подзаконских аката.  

Измене и допуне дела Плана генералне регулације морају да садрже све 

елементе утврђене чланом 26. и 29. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник 

РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 

9/20 и 52/21). 

 Измене и допуне дела Плана генералне регулације морају да буду урађене у 

складу са Правилником о класификацији намене земљишта и планских симбола у 

документима просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 

105/2020). 

 Графички део Измена и допуна дела Плана генералне регулације мора бити 

израђен у дигиталном облику (dwg формату) у свему у складу са чланом 29. 30. и 

31. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/2019) и у складу са чланом 

13. и 17. Правилника о садржини и начину вођења и одржавања Централног 

региста планских докумената, информационог система о стању у простору и 

локалног информационог система и дигиталном формату достављања планских 

докумената („Сл. гласник РС“, број 33/2015).  

 

 

 

 

 

http://www.cacak.org.rs/


 

 

Члан 11. 

 

 Саставни део ове одлуке је решење о неприступању стратешкој процени 

утицаја на животну средину Измена и допуна дела Плана генералне регулације 

„Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар), број 350-

17/2021-IV-2-01 од 15.11.2021. године, које је у складу са чланом 9. став 1. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 и 

88/2010) донела Градска управа за урбанизам града Чачка и објављује се у 

„Службеном листу града Чачка“.  

 

 

Члан 12. 

 

 План ће се израдити се у два (2) истоветна примерка (у штамапаном и 

дигиталном облику).  

 

 

Члан 13. 

 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број:_________________ 

Датум:______________ 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Скупштине града Чачка 
 Игор Трифуновић 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

   

............Правни основ за доношење Одлуке о изради измена и допуна дела Плана 

генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку („Службени лист града 

Чачка“ број 14/14, 20/18 и 29/20) за урбанистичку целину 4.1 (Центар) је члан 35 

став 7. у вези са чланом 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник 

РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 

9/20 и 52/21). Чланом 35. став 7. Закона о планирању и изградњи прописано је да 

урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а чланом 46. 

став 1. истог закона, да одлуку о изради планског документа доноси орган 

надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа 

надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове. 

 Изменама и допунама дела Плана генералне регулације се приступа по 

иницијативи Градоначелника и Градског руководства Града Чачка, на основу 

захтева предузетника и корисника простора у оквиру урбанистичке целине 4.1 

(Центар) Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку („Службени 

лист града Чачка“ број 14/14, 20/18 и 29/20. Покретање иницијативе засновано је на 

чињеници да је у оквиру предметног простора планирана организација Центра и то 

као површина јавне намене, а да у непосредном окружењу као и делом на овом 

простору постоје организовани садржаји који подржавају Центар (здравство, 

управа, администрација и сл.).   

 Предметни простор је углавном у приватном власништву и корисници желе 

да организују садржаје централног карактера на својим парцелама, како се 

делимично овај простор и користи, па нема потребе да он буде опредељен као 

површина јавне намене. 

 Изменама и допунама дела Плана генералне регулације је потребно 

створити основ да са према условима за директно спровођење из овог плана на 

предметном простору, у оквиру површине остале намене, могу организовати 

садржаји централног карактера (угоститељство, трговина, занатство, управа, 

администрација и сл.), а чиме би и корисници простора добили могућност да 

реализују своје парцеле на начин како је у оквиру предметног простора и започето. 

 Плански основ за израду Измена и допуна дела Плана генералне регулације 

представља Генерални урбанистички план града Чачка 2015. („Службени лист 

града Чачка“, број 25/2013).  

 У поступку по иницијативи за доношење Измена и допуна дела Плана 

генералне регулације, прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове 

града Чачка, број 06-191/21-IV-2-01 од 23. новембра 2021. године. Такође, 

прибављено је и мишљење Групе за заштиту животне средине број 501-282/21-IV-

2-01 од 12.11.2021.г. да није потребно израдити стратешку процену утицаја Измена 

и допуна дела Плана генералне регулације на животну средину. На основу овог 

мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о 

неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена допуна 

дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку 

целину 4.1 (Центар), број 350-17/2021-IV-2-01 од 15.11.2021. године, све на основу 

одредби члана 46. став 6. Закона о планирању и изградњи и члана 9. став 1. Закона 



o crparelrmoj upoqenra y,rraqaja Ha xfl4BorHy cpeAr4ny (,,Cr. rJracHr{K PC" 6poj 13512004
u 88/2010).

Ognyxola je uponucaua o6ase3na caApxuna llrana reaepaJrue peryJraqnje u to:
rpaHrrua rrJraHa n o6yxear rpaleeraHcror uo4pyuja, rroAeJra rpocropa na uoce6ne
IIeJIr4He A 3OHe, rrpeTexHa HaMeHa 3eMJBrrrrrTa fro 3oHaMa I{ rIeJIr4HAMA, pelyJrarlr4oHe [I
rpaleeuncre nranuje, uorpe6ne Hr{BeJrarlr4oHe Kore pacKpcHlrua yJrr4ua u [oBprrrr4Ha
janne HaMeHe, [orrr4c [apueJra rr olr4c norcaquja sa janue [oBprur{He, ca4pxaje ra o6jerre,
KopnAope kr Karraurrrere 3a cao6pahajuy, eHeprercKy, KoMyHaJrHy Lr Apyry
un$pacrpyKTypy, Mepe 3arrrrr{Te KyJrrypHo-racropujcKrrx crroMeur4Ka ra sam:raheHr4x
flpprpoAHrax rleJrr4Ha, 3oHe 3a roje ce Aouocr{ rrJraH AeriurHe perynarlnje ca [polr4caHoM
sa6pauou pr3rparr6e Ao rberoBor Aouorrrersa, JroKarlnje sa r<oje ce o6anesHo wspatlyje
yp6auncrr4qrr4 npojerar, orHocuo pacnracyje KoHKypc, [paBrrJra ypelema 14 rpaBr4Jra

rpaferra 3a rleJrorynuu o6yxBar rrJraHcKor AoKyMeHTa r{ Apyre eJreMeHTe snavajHe sa
cuponolerre [JraHa.

O4nyrca o rrcpaAr4 yp6anuc:ruqKor [JraHa, y cKJraAy ea qJraHoM 46. cnas 3. 3arosa
o rrnaul4pamy w r,r3rpaArLr4, o6jaeryje ce y ,,Clyx6eHoM Jrr4cry rpaAa rlaqKa" vt

{enrpa"rruoM perrrcrpy rJraHcKrdx AoKyM euara.
Cacrannu geo Oanyre je rpaSnuxu rrpuKas rpaHr4ue ra o6yxrara rrJraHcKor

nogpyrja, Kao 14 pemerbe lpagcre yrpaBe za yp6aww3aM rpaAa r{a.rKa o Herpracrylarry
ctpar:eurxoj rporleHr4 yrraqaja Ha xr,rBoruy cpeAr4Hy LIs\aeHa AoryHa Aela ll:raua
reuepiurue peryraqraje ,,A:reuurqa - KynuuoBrqrz" y r{aury za yp1auucrurrKy rlerulHy 4.1
(Ileurap), 6poj 350- 1 7 12021-IV -2-U oa 1 5. 1 1.2021. ro,(r{He.

Ys Haqpr O4.nyre rpl4Jlaxe ce Ml4lrrrberre Kouzcuje sa rrrauoBe rpaAa r{auxa 6poj
A6-Wll2l-IV-2-01 oa 23. uorena6pa 2AZL roAr4He ra pememe fpa4cr<e yrpaBe 3a
yp6annsarra tpala 9a.rra o Herrpncryrtamy crparerrrKoj npoqenw yrur\Ea Ha xraBorgy
cpoAlaHy I,IsN(eHa AoryHa Aera fllana reHepaJrHe peryJraur,rje ,,Arenurla - Kyluuonqu" y
rlaury 3a yp6auuctnqKy rreJruHy 4.1 (I{enrap),6poj 35A-fiD021-IY-2-01 oa
15.11 .2021. roAr4He.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-17/21-IV-2-01   

15. новембар 2021. године 

Ч А Ч А К 
 
 

 На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Сл.гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези члана 46. Закона о 

планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и члана 18. Одлуке о градским 

управама (“Сл. лист града Чачка”, број 20/19), Градска управа за урбанизам, града 

Чачка, доноси 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ АТЕНИЦА - КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА 

УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 4.1 (ЦЕНТАР) 
 

 
 

 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени утицаја на животну средину 

Измена допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку 

за урбанистичку целину 4.1 (Центар). 
 

 2. Ово решење објављује се у Службеном листу града Чачка 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одлуком о изради Измена допуна дела Плана генералне регулације 

„Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар)приступиће 

се изради Измена допуна дела Плана генералне регулације „Атеница - Кулиновци“ 

у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (Центар). 

 Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“, број 135/04 и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши 

за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања 

или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, 

енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљање водама, 

телекомуникација, туризма, очување природних станишта и дивље флоре и фауне, 

којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених 

прописима којима се одређује процена утицаја на животну средину. 



rauAycrpuje, cao6pahala, ynpar.rbarba orfraAoM, yrrpaBJbarbe BoAaMa, TeneKoMyHnxaqIzj4

Tlpr{3Ma, orrytsarre flpr{poAHrrx craur4rrrra r.r AlrBJbe $rope ra $ayue, rojuura ce yclocraBJra
oKBr.rp sa o4o6paralre 6yayhnx pa:nojHnx npojercara o.[pelenlrx rporll4czwra xojuua ce

oapelyje rporleHa ytxqaja Ha x?IBorHy cpe.ql4Hy.

Crarou 2. *rcror qraua [porurcaHo je.4a 3a [JraHoBe I{ [porpaMe I{3 craBa 1. ogor
qJraua xojuua je npegnr[eno rcopunrherre Marbrrx rroBpmrlna Ha JToKaJIHoM Hr.rBoyt

oAJryKy o crparerrucoj npoqenrr AoHocu opraH HaAJrexaH Ba nprrpeMy nJraHa Lr

rrporpaMa arco rrpeMa KpnTepujyunrvra [poflrcaHr{M oBrIM 3aKoHoM, yrBpArr Aa
uocroju uoryhnocr snauajnnx yruqaja Ha xLIBorHy cpeArrHy.

Y uocryuKy oAJryrruBarLa o prcpagu crparerrrKe rrpoqeue yrw\aja Ha xHBorHy
cpeAr,ruy IrIsN,reHa Aorryua Aera llrana reuepaJrue perynaqxje ,,AreH[I1a - KynraHoBuI,I" y
rlauxy sa yp6anucrr{trKy rleJrrrHy 4.i (I{entap), upw6aBJbeHo je rr.rumrerre lpyrle sa

3arrrrr4Ty xr{BorHe cpeAHHe lpagcre yrpaBe za ypdarrvrsau lpaga r{a.rra 6poj 501-
282DA21-IV-2-01 ox 12.11.2021. ro.{r{He y KoMe je uspaxeH craB Aa sa I{BpaAy tr{sN{eHa

,qonyua Aela llrtana renepzrJrHe peryJrarlNje ,,Anenuqa - Kynrnonqkf' y t{aury sa

yplautrcrvrrrry rIerEHy 4.1 (I{eHrap) na ocuoBy qraua 9. cras 1.3arcona o crpareurr<oj

rpoueHra yrn4qa Ha xI4BorHy cpeAI4Hy (,,C1. rrracul4K PC" 6poj 1351A4 n 88/10 ) n
Yryrcrna 3a crrpoBolerre 3arona o crparerrmoj upoqeuN yurqaja Ha x?IBorHy cpeAI4Hy,

r43Aaror og MuHracrapcrBa Hayre rr 3arrrrprre xI4BorHe cpeAlzne PC, Yupana 3a 3aIIITIrry
xr.rBorHe cpeArrHe y Eeorpa4y 20A7. roAr4He, nuje neonxo.{Ho rrpucl]yrlrlTrr I4spaAI4

I4srenrraj a o crparerrmoj upoqenu yttil\aja Ha xllBorHy cpeAuHy.

Ora Vnpara je uuajyhu y BIIAy rIrIaHHparIe HaMeHe, qmleHl4uy Aa je ypa$eua

crpareruKa rporlena yrurlaja Brrrrer xNjepapxujcKor Hr{Boa 3a ueJry repuropnjy rpara, Aa
rrpeAMerHlrM rnaHoM Hr{cy rrrraHrlpaHl{ 6yryhu parnojnu npojercru o4pefenu
rpotrucr.rMa rcojuua ce ype[yje npoueHa yruqaja Ha xrrBorrry cpeAl.rHy, yrBpArrrra Aa
rrpeAMerHr{ rrJraH He rroAJrer(e o6anesn [r3pa.qe crparertrKe npoqene yrnqaja y cMucJry

olpe.q6e rrnaHa 5. cran 1. 3axona o crparerrmoj upoqenu yrnqaja Ha xI4BorHy cpeAI4Hy

(,,C.rr. rrracHr.rK PC", 6poj 135104 n 88/10 ), a Ha ocHoBy rperxoAHo npra6anmeuor

Mrnrrrrberla lpyue 3a 3arrrrr{Ty xr,rBorHe cpeAI4He one Yupane 6poj 501-28212021-IV-2-01
olt12.ll.202l. roArrne, Kao opraua HaArrexl{:."q.€T,Itrr"ue 3arrrrl4re xI,IBorHe cpeAI4He.

ta
l/ ,:'1t:.,1t;t',t/ b..? ,-'i/ - r!r'!'-.r; l, -l

HAqEJIH'IK YfIPABE,
Bepa Jr n.n. uux.rpaf.



PEIYEJII4KA CPEI{JA
TPAICKA yITPABA 3A yPEAHI43AM

TPAAA T{AIIKA

Bpoj : 06-19 t I 2021 -IY -Z-Al
23. noeel{flap 2021. roAuue
I{AqAK

Ko*rucuja sa nJraHoBe rpaAa rlauma, Ha ceAHrrIIIr oApxanoj gana 23.

norervr6pa 202l. roAHHe, rra ocHoBy rrflaHa 52.3arcona o nJralruparby Ir H3rpaArbrr
("Cr.rnacHrK PC", 6poj 72109, 81109-wcnpaBKa, 64110'otnyra YC, 24llt, l2lll2,
42113-oxxyra YC, 50/13-oanyxa YC, 98/13-oanyra YC, l32ll4, 145114, 83/18,

3lll9,37llg-Ap.3aKoH, 9120 u 52121) pa3Marpata je rpeAJror O4nyme o rl3parr
[IsMeua u goryHa AeJra fl.nana renepaJrne peryJralluje ,rAreuuqa - Kylnuonqut'
y rlaurcy sa yp6anucrrrrrcy rleJrrrHy 4.1 (I{entap) u je4uor.rracuo,qoHeJra c"rreAehn:

3AKJ6I^IAK

{aje ce rroclrrlrBno MrrrrrJberbe rra nperJror Og.nyre o rr3paAu llsrdeHa ll
rorryHa AeJra llrrana reHepaJrne peryJraqraje ,rArenuqa - Ky;rnnouqn* y rlauny
ra yp6auucrrqRy qerrr{Hy 4.L (I{enrap).

3AMEHI4K IPEACEAHUKA KOMT4C r4JE,
Mapuqa Muj aj.nonuh, gHnl. IrHlr(. apx.lrr
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