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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-161/18-I 

10. јул  2018. године  

Ч А Ч А К 

 

 

У складу са  чланом  62. став 1. Пословника о раду Скупштине града 

Чачка (“Сл. лист града Чачка” број  11/2017),  

 

- Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка  

 

 -    Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

                  средине Скупштине града Чачка 

 

- Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине 

 града Чачка 

 

-  Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка 

 

- Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

Скупштине града Чачка 

 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 23. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 11. јул  2018. године, дали своје мишљење, и 

полазећи од одредаба члана 108. Пословника о раду Скупштине града Чачка 

(“Сл. лист града  Чачка” број 11/2017),  ова  радна тела  Скупштине  п о д н о с е  

Скупштини  града Чачка  

 

 И З В Е Ш Т А Ј 

ПО ПИТАЊИМА ИЗ ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

11. ЈУЛ  2018. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ ПО АМАНДМАНИМА НАДЛЕЖНИХ 

РАДНИХ ТЕЛА 

 

 

 

1. Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 

2017. годину  

 

(Тачка 1. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       

 

х х х 
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Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2017. годину, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

2. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Народног музеја Чачак за 

2017. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 

достављен уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

3. Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       

 

 

х х х 
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 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 

2017. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 

достављен уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

4. Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 за 2017. годину 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

  

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       

 

х х х 

 

Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину, у тексту који је утврдило Градско 

веће и који је одборницима достављен уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

5. а) Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. годину 

 

(Тачка 5. а предлога дневног реда) 

 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       

 

х х х 
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Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. 

годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен 

уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о измени Статута 

Дома културе Чачак  

 

(Тачка 5. б предлога дневног реда) 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини града 

Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на одлуку о измени Статута Дома 

културе Чачак, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

6. Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

 за 2017. годину 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

   

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       
 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду Установе за КОД „Коста 

Новаковић“ Чачак за 2017. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који 

је одборницима достављен уз позив за седницу Скупштине.   
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х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

7. а) Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални 

развој запослених у образовању за 2017. годину 

 

(Тачка 7. а предлога дневног реда) 

 

   

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом са 3 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио 

да предложи Скупштини града Чачка да усвоји  Годишњи извештај о раду 

Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. 

годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен 

уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

б) Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању 

Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 

 

  (Тачка 7. б предлога дневног реда) 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини града 

Чачка да донесе Одлуку о изменама и допунама одлуке о оснивању Регионалног 

центра за професионални развој запослених у образовању, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 
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8. Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“  Чачак 

 за 2017. годину 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 6. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

реда и притом једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да 

усвоји  Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“  Чачак за 2017. 

годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен 

уз позив за седницу Скупштине.    

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милун 

Тодоровић, председник  Савета.  

 

 

9. Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 

2017. годину 

 

(Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

  

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом са 3 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио 

да предложи Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Јавне установе 

„Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

10. а) Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих 

са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину 

 

(Тачка 10. а предлога дневног реда) 

 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       
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х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом са 2 гласа против, уз 2 уздржана гласа, 

закључио да нема предлог за Скупштину.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

 б) Предлог одлуке о давању сагласности на годишњи план рада  

Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину 

 

 (Тачка 10. б предлога дневног реда) 

 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, није разматрао 

материјал по овој тачки дневног реда, јер није било кворума за рад и пуноважно 

одлучивање.       

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом са 2 гласа за, 1 гласом против, уз 1 

уздржани глас, закључио да  нема предлог за Скупштину. 

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе 

„Радост“  Чачак  

          

             (Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 1 гласом за, уз 3 уздржана гласа, закључио да нема 

предлог за Скупштину.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 
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12. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 1 гласом за, уз 3 уздржана гласа, закључио да нема 

предлог за Скупштину.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

13. Предлог одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Дубоко“ Ужице са 

Законом о јавним предузећима 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да донесе Одлуку  о усклађивању оснивачког акта ЈКП 

„Дубоко“ Ужице са Законом о јавним предузећима, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

14. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“  

 

(Тачка 14. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао 

је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку  о  изради плана детаљне 

регулације „Кулиновачко поље“, у тексту који је утврдило Градско веће и који 

је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

х х х 
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић,  

председник  Савета. 
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15. Предлог одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације 

„Трбушани – Љубић“ у Чачку 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

  Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао 

је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради измена и допуна 

плана генералне регулације „Трбушани – Љубић“ у Чачку, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић,  

председник  Савета. 

 

 

16. Предлог решења о приступању размени непокретности са предузећем 

„Atenic commerc“ DOO Чачак 

 

(Тачка 16. предлога дневног реда) 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да донесе Решење о приступању размени 

непокретности са предузећем „Atenic commerc“ DOO Чачак, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

17. Предлог акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018 – 

2025. године 

 

(Тачка 19. предлога  дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао је материјал 

по овој тачки дневног реда и притом са 3 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио 

да предложи Скупштини града Чачка да донесе Акциони план социјалног 

укључивања Рома и Ромкиња 2018 – 2025. године, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен уз позив за седницу Скупштине.    
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х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

18. Предлог плана детаљне регулације локације „Прелићи“ 

 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао 

је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе План детаљне регулације локације 

„Прелићи“, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 

достављен уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић, 

председник  Савета.  

 

 

19. Предлог плана детаљне регулације за насељено место Трнава 

 

(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао 

је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једноглсно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе План  детаљне регулације за 

насељено место Трнава, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић, 

председник  Савета.  

 

 

20. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања 

комуналним отпадом 

 

(Тачка 22. предлога дневног реда) 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о обављању комуналне делатности 
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управљања комуналним отпадом, у тексту који је утврдило Градско веће и који 

је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

21. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима 

 

(Тачка 23. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о обављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима, у тексту који је утврдило Градско веће и 

који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

х х х 
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

22. Предлог одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у 

јавној својини града Чачка 

 

(Тачка 24. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да донесе Одлуку  о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 
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23. Предлог програма заштите животне средине града Чачка за период 2018 

– 2027. године 

 

(Тачка 25. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 10. јула  2018. године, разматрао 

је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе Програм заштите животне средине 

града Чачка за период 2018 – 2027. године, у тексту који је утврдило Градско 

веће и који је одборницима достављен уз позив за седницу Скупштине.    

 

х х х 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић, 

председник  Савета.  

 

 

24. Предлог програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта за територију града Чачка за 2018. годину 

 

(Тачка 26. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за пољопривреду Скупштине града Чачка, на седници одржаној 28. 

јуна  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, 

са 4 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио да предложи Скупштини града Чачка 

да донесе  Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

за територију града Чачка за 2018. годину, у тексту који је утврдило Градско 

веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

х х х  
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Светомир 

Стаменковић,  председник  Савета. 

 

х х х 

 

 На основу члана 175. Пословника о раду Скупштине, надлежна радна 

тела разматрала су поднете амандмане и Скупштини града Чачка подносе 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОДНЕТИМ АМАНДМАНИМА 

 

  

 Савет за статут друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 9. јула 2018. године, разматрао је амандмане на: 
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 - Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања 

комуналним отпадом 

 - Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима 

- Предлог плана детаљне регулације локације „Прелићи“ 

 

 

х х х 

 

  На Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања 

комуналним отпадом амандмане су поднели одбоорници др Љиљана 

Миловановић и Виолета Марковић. 

 

 

 Амандман I на члан 3.  став 1.  поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман II на члан 5.  став 3.  поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 

 

 Одборник др Љиљана Миловановић је на седници Савета за статут, 

друге прописе и организацију повукла поднети амандман. 

 

х х х 

 

 Амандман III на члан 9.  став 2.  поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман IV на члан 14.  после става 1.  поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију није прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман не прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман V на члан 16.  после става 1.  поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 
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 Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман II  на члан 21.  став 4.  поднела је одборник  Виолета Марковић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман VI на члан 23.  став 1.  поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман прихвати. 

 

 

х х х 

 

На Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима амандмане су поднели одбоорници др Љиљана Миловановић и 

Виолета Марковић. 

 

 Амандман I на члан 9.  став 4.  поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман II на члан 11.  став 2.  поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију није прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман не прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман III на члан 20.  став 2.  поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман I на члан 35.  став 4.  поднела је одборник  Виолета Марковић. 
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 Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

На Предлог плана детаљне регулације локације „Прелићи“, који је 

поднео  Драгољуб Кнежевић. 

 

 Амандман  на члан 173.   поднео  је  Драгољуб  Кнежевић. 

 

  Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман, јер је правно немогућ, пошто је поднет од неовлашћеног подносиоца. 

 

х х х 

 

 На Програм заштите животне средине града Чачка за период 2018 – 2027. 

године, који је поднела одборник Виолета Марковић. 

 

 Амандман на Програм  поднела је одборник  Виолета Марковић. 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине је 

прихватио поднети амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман 

прихвати. 

 

х х х 

 

 На Предлог акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018 

– 2025. године, који је поднела одборник др Љиљана Миловановић. 

 

 Амандман на Акциони план поднела је одборник  др Љиљана 

Миловановић. 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности је прихватио 

поднети амандман, па  предлаже Скупштини да  поднети амандман прихвати. 

 

 

х х х 

 

 На основу члана 115. Пословника о раду Скупштине, Савет за статут, 

друге прописе и организацију, на седници одржаној 9. јула  2018. године, 

разматрао је испуњеност формално-правних услова предлога за допуну дневног 

реда 23. седнице Скупштине града Чачка, и даје 

 

 

МИШЉЕЊЕ  

О ПРЕДЛОЗИМА ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА 

 

  

које је поднела одборник др Љиљана Миловановић. 
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