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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-19/19-I 

11. фебруар 2019. године  

Ч А Ч А К 

 

 

На основу члана 72. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015,  26/2016 и 11/2018) и члана 110. став 1. Пословника о 

раду Скупштине града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 11/2017),  
 

 

С А З И В А М 

ДВАДЕСЕТСЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

Седница ће се одржати у уторак 19. фебруара 2019. године у великој сали 

КУД „Дуле Милосављевић-Желе“ Железничка колонија бр. 8 Чачак. 
  

Почетак седнице је у 10 сати. 

 

За седницу предлажем следећи 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

 

1. Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2019. 

годину 

 

2. Предлог акционог плана запошљавања града Чачка за 2019. годину 

 

3. Предлог одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка 

 

4. Предлог одлуке о накнадама за коришћење јавних добара 

  

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе 

Чачак за 2019. годину 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја 

Чачак за 2019. годину 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину  

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину 
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9. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

за 2019. годину 

 

10. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе 

„Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину 

 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за 

социјални рад града Чачка за 2019. годину 

 

12. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за 

дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ 

Чачак за 2019. годину 

 

13. Предлог одлуке о давању сагласности на  Годишњи план и Програм рада 

Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину 

 

14. Предлог одлуке о давању сагласности  на План  и Програм рада Установе 

за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину 

 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и 

План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак  за 2019. годину 

 

16. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада доо 

„Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину 

 

17. Предлог одлуке о приступању града Чачка у чланство удружења „Покрет 

за децу три плус“ из Чачка 

 

18. Предлог решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града 

Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју „Зрачак“ Чачак 

 

19. Предлог решења у прибављању у јавну својину непокретности за 

рекултивацију и санацију простора бивше депоније „Прелићи“ 

 

20. Предлог решења о приступању споразумном давању земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа 

„ZORPEKS KARGO“ Чачак  

 

21. Предлог решења о приступању споразумном давању земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа 

„9. СЕПТЕМБАР – TISSUE KONVERTING“ доо Горњи Милановац 

 

22. Предлози решења о промени појединих чланова радних тела 

 

23. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

24. Одборничка питања и одговори 

 



Scanned by CamScanner


