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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-269/18-I 

21. новембар 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 

 

- Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка 

 

- Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине 

 града Чачка 

 

-  Савет за  пољопривреду 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 25. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 22. новембар 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 ПЕТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

22. НОВЕМБАР  2018. ГОДИНЕ  

 

 

1. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године 

до 30.09.2018. године 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

20. новембра  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 извршењу буџета града Чачка за период од 

01.01.2018. године до 30.09.2018. године, у тексту који је утврдило Градско веће 

и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    
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 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић, заменик председника  Савета. 

 

 

2. a)Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017/2018. 

годину  

 

(Тачка 4. а) предлога дневног реда) 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

20. новембра  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, са 3 гласа за,  и 1 гласом против, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да усвоји  Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак 

за 2017/2018. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   
 

  За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић, заменик председника  Савета. 

 

х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 20. новембра 2018. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 2 уздржана 

гласа, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду 

Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017/2018. годину, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.      

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и  пошто је приликом изјашњавања, 3 гласа  било за, уз 3 уздржана 

гласа, закључио да нема предлог за Скупштину.      
 

 За известиоца Корисничког савета на седници Скупштине одређен је 

Миленко Каличанин,  председник  Савета. 

 

х х х 

 

б)Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2018/2019. годину 

    

            (Тачка 4. б) предлога дневног реда) 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

20. новембра  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 
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притом, са 3 гласа за,  уз 1 уздржани глас, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2018/2019. годину, у тексту који 

је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.   
 

  За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић, заменик председника  Савета. 

 

х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 20. новембра  2018. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 2 уздржана 

гласа, закључио да предложи Скупштини града Чачка  донесе Одлуку о давању 

сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 

радну 2018/2019. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.        

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и  пошто је приликом изјашњавања, 3 гласа је било за, уз 3 

уздржана гласа, закључио да нема предлог за Скупштину.   
 

 За известиоца Корисничког савета на седници Скупштине одређен је 

Миленко Каличанин,  председник  Савета. 

 

 

3. а)Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 

2017/2018. годину  

 

(Тачка 5. а) предлога дневног реда) 

 

 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

20. новембра  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 Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак за 2017/2018. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић, заменик председника  Савета. 

 

х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 20. новембра  2018. године, разматрао је 
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материјал по овој тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 2 уздржана 

гласа, закључио да предложи Скупштини града Чачка да  усвоји Извештај о 

раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2017/2018. годину, у 

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

материјалу за седницу Скупштине.        

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и  пошто је приликом изјашњавања, 3 гласа  било за, уз 3 уздржана 

гласа, закључио да нема предлог за Скупштину. 
 

 За известиоца Корисничког савета на седници Скупштине одређен је 

Миленко Каличанин,  председник  Савета. 

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби и Савет за социјалну заштиту и остале 

друштвене делатности Скупштине града Чачка, на заједничкој седници 

одржаној 20. новембра  2018. године, донели су следећи  

 

З а к љ у ч а к 

 

 Све предшколске установе које су корисници буџетских средстава града 

Чачка обавезне су да Скупштини града Чачка редовно подносе извештаје о раду 

и финансијском пословању. 

 

 За известиоце савета на седници Скупштине одређени су  председници  

савета. 

 

 

б)Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи  план рада 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2018/2019. 

годину 

 

 (Тачка 5. б) предлога дневног реда) 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

20. новембра  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 давању сагласности на Годишњи  план рада 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2018/2019. годину, у 

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

материјалу за седницу Скупштине.  
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  За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић, заменик председника  Савета. 

 

х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 20. новембра 2018. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 2 уздржана 

гласа, закључио да предложи Скупштини града Чачка  донесе Одлуку о давању 

сагласности на Годишњи  план рада Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак за радну 2018/2019. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који 

је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 20. новембра  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и  пошто су приликом изјашњавања, 2 гласа била за, уз 4 уздржана 

гласа, закључио да нема предлог за Скупштину. 
 

 За известиоца Корисничког савета на седници Скупштине одређен је 

Миленко Каличанин,  председник  Савета. 

 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Центра за стручно 

усавршавање Чачак 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 19. новембра 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 давању сагласности на 

Статут Центра за стручно усавршавање Чачак, у тексту који је утврдило Градско 

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

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

5. а)Предлог одлуке о измени  Одлуке о оснивању Установе за културно- 

образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак 

 

(Тачка 7. а) предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 19. новембра 2018. године, разматрао је материјал по овој 
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тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, и 1 гласом против, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о измени Одлуке о 

оснивању Установе за културно- образовну делатност „Коста Новаковић“ 

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

у материјалу за седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

     б) Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Установе за културно-  

      образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак 

 

(Тачка 7. б) предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 19. новембра 2018. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, и 1 гласом против, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на 

Статут Установе за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, у 

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

материјалу за седницу Скупштине.    
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП“Комуналац“ Чачак  број 107/2а од 29. октобра 2018. године 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

20. новембра  2018. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, са 3 гласа за, и 1 гласом против, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП“Комуналац“ Чачак  број 107/2а од 29. октобра 2018. године, у 

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

материјалу за седницу Скупштине.   
 

  За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић, заменик председника  Савета. 

 

 

7. Предлог решења о давању МЗ Трнава на коришћење зграде изграђене на 

кп. бр. 868 КО Трнава  

 

(Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. новембра  2018. године, разматрао је материјал по овој 
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тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, и 1 гласом против, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе Решење о давању МЗ Трнава на 

коришћење зграде изграђене на кп. бр. 868 КО Трнава, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

8. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног 

топловода на даљински систем грејања зграде МУП-а и зграде локалних 

судова у Чачку 

 

(Тачка 10. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. новембра  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 прибављању у јавну 

својину изградњом прикључног топловода на даљински систем грејања зграде 

МУП-а и зграде локалних судова у Чачку, у тексту који је утврдило Градско 

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

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

9. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом паркинга у 

индустријској зони у Прељини 

 

(Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. новембра  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 прибављању у јавну 

својину изградњом паркинга у индустријској зони у Прељини, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

10. Предлог решења о преносу права коришћења контејнерске гасне 

котларнице саграђене на кп.бр. 288/1 КО Чачак 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. новембра  2018. године, разматрао је материјал по овој 
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тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, уз 1 уздржани глас, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе Решење о преносу права 

коришћења контејнерске гасне котларнице саграђене на кп.бр. 288/1 КО Чачак, 

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

материјалу за седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

11. Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије 

града Чачка у 2018. години 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

20. новембра  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 награђивању противградних стрелаца са 

територије града Чачка у 2018. години, у тексту који је утврдило Градско веће и 

који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   
 

  За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Раденко 

Луковић, заменик председника  Савета. 

 

 

12. Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. 

годину 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 20. новембра 2018. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и пошто је приликом изјашњавања, 1 глас 

био за, уз 4 уздржана гласа, закључио да нема предлог за Скупштину. 

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Биљана 

Рубаковић, председник  Савета.  

 

 

13. Предлог плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор  - 

државни пут IА реда ознаке а2 (763) Београд- Обреновац- Лајковац- Љиг- 

Горњи Милановац- Прељина – Чачак- Пожега, са пратећим садржајима и 

садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи 

Милановац на територију града Чачка до Прељине 

 

(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 

  Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 21. новембра 2018. године, 
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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  План 

детаљне регулације за инфраструктурни коридор  - државни пут IА реда ознаке 

а2 (763) Београд- Обреновац- Лајковац- Љиг- Горњи Милановац- Прељина – 

Чачак- Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за 

деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до 

Прељине, у начелу, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић,  

председник  Савета. 

 

 

14. Предлог одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду 

 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. новембра  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 одржавању чистоће и 

комуналном реду, у начелу, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 21. новембра 2018. године, 

разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно,  

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе  Одлуку о одржавању 

чистоће и комуналном реду, у начелу, у тексту који је утврдило Градско веће и 

који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић,  

председник  Савета. 

 

 

15. Предлог програма о изменама Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 

територије града Чачка за 2018. годину 

 

(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за  пољопривреду Скупштине града Чачка, на седници одржаној 21. 

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

притом, једногласно,  закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе 

Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
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политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 

2018. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Светомир 

Стаменковић,  председник  Савета. 

 

 

16. Предлог програма организовања такси превоза за период 2018.-2023. 

година 

 

(Тачка 22. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 21. новембра 2018. године, 

разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, 

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Програм 

организовања такси превоза за период 2018.-2023. година, у начелу, у тексту 

који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.   
 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Милијан Минић,  

председник  Савета. 

 

* *  * 

 

 На основу члана 175. Пословника о раду Скупштине, (“Сл. лист града 

Чачка” број  11/2017),  надлежна радна тела: 

 

- Савет за статут друге прописе и организацију 

- Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

- Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине 

 

 разматрала су поднете амандмане на предлоге аката са дневног реда седнице 

Скупштине и Скупштини града Чачка подносе 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НАДЛЕЖНИХ РАДНИХ ТЕЛА 

 ПО ПОДНЕТИМ АМАНДМАНИМА 

 

  

 Савет за статут друге прописе и организацију, на седници одржаној 19. 

новембра 2018. године, разматрао је испуњеност формално-правних услова 

поднетих амандмана и дао мишљење по поднетим  амандманима на: 

 

 - Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. 

годину 

 

 који су поднели одборници  Миленко Каличанин и Предраг Јевтић. 
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 -Предлог плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор  - 

државни пут IА реда ознаке а2 (763) Београд- Обреновац- Лајковац- Љиг- 

Горњи Милановац- Прељина – Чачак- Пожега, са пратећим садржајима и 

садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи 

Милановац на територију града Чачка до Прељине 

 

 који су поднели одборници  Миленко Каличанин и Предраг Јевтић. 

 

- Предлог одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду 

 

које су поднели одборници Александар Сретеновић, Миленко Каличанин, 

Предраг Јевтић, Весна Новаковић и Мирослав Спасојевић. 

 

- Предлог програма организовања такси превоза  за период 2018.-2023. 

година 

 

које су поднели Александар Сретеновић и Мирослав Спасојевић. 

 

х х х  

 

 -Предлог одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду 

 

 Амандман I на члан 2. Предлога одлуке поднео је одборник Александар 

Сретеновић. 

 

  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. Предлога одлуке поднео је Александар Сретеновић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман, из формално-правних разлога. 

 

х х х 

 

 Амандман I на члан 8. Предлога одлуке поднели су одборници Миленко 

Каличанин и  Предраг Јевтић. 

 

  Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па предлаже Скупштини да поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман 1. на члан 17. Предлога одлуке поднела је одборник Весна 

Новаковић. 
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   Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман, из формално-правних разлога. 

 

х х х 

 

 Амандман 2. на члан 33. Предлога одлуке поднео је одборник Мирослав 

Спасојевић. 

 

  Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман, из формално-правних разлога. 

 

 -Предлог програма организовања такси превоза  за период 2018.-2023. 

година 

 

 Амандман 1. на Предлога одлуке поднео је одборник Александар 

Сретеновић. 

 

  Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман, јер је правно немогућ. 

х х х 

 

   Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности, на 

седници одржаној  20. новембра  2018. године, разматрао је амандман на: 

 

-  Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. 

годину 

 

 Амандман I  на  Предлог акционог плана поднели су одборници Миленко 

Каличанин и Предраг Јевтић.    

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности је прихватио 

поднети амандман, па предлаже Скупштини да поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

   Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине, на седници одржаној  21. новембра  2018. године, разматрао је 

амандмане на: 

 

 -Предлог плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор  - 

државни пут IА реда ознаке а2 (763) Београд- Обреновац- Лајковац- Љиг- 

Горњи Милановац- Прељина – Чачак- Пожега, са пратећим садржајима и 

садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи 

Милановац на територију града Чачка до Прељине 

 

које су поднели одборници Миленко Каличанин и Предраг Јевтић. 

 

 -Предлог одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду 
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које су поднели одборници Александар Сретеновић, Миленко Каличанин и 

Предраг Јевтић. 

 

 

 -Предлог програма организовања такси превоза  за период 2018.-2023. 

година 

 

које је поднео одборник Мирослав Спасојевић. 

  

 -Предлог плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор  - 

државни пут IА реда ознаке а2 (763) Београд- Обреновац- Лајковац- Љиг- 

Горњи Милановац- Прељина – Чачак- Пожега, са пратећим садржајима и 

садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи 

Милановац на територију града Чачка до Прељине 
   

 Амандман I  на  Предлог плана поднели су одборници Миленко Каличанин 

и Предраг Јевтић.    

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине је 

прихватио поднети амандман, па предлаже Скупштини да поднети амандман 

прихвати. 

х х х 

 

 -Предлог одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду 

 

 Амандман I  на члан 2. Предлога одлуке поднео је одборник Александар 

Сретеновић. 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине је 

прихватио поднети амандман, па предлаже Скупштини да поднети амандман 

прихвати. 

 

х х х 

 

 Амандман I  на члан 8. Предлога одлуке поднели су одборници Миленко 

Каличанин и Предраг Јевтић.    

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине је 

прихватио поднети амандман, па предлаже Скупштини да поднети амандман 

прихвати. 

х х х 

 

 -Предлог програма организовања такси превоза  за период 2018.-2023. 

година 
 

 Амандман I  на Предлог програма поднео је одборник Мирослав 

Спасојевић. 
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