
 

 

Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-20/19-I 

18. фебруар 2019. 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

Скупштине града Чачка 

 

- Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 27. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 19. фебруар 2019. 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 СЕДМЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

19. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ  

 

 

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

  

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 

 



 2 

2. Предлог одлуке о локалним комуналним таксама за територију града 

Чачка 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

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

14. фебруара  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о локалним комуналним таксама за територију града Чачка, 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 статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 18. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о локалним комуналним таксама за територију 

града Чачка, 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, заменик председника Савета.   

 

  3.  Предлог одлуке о накнадама за коришћење јавних добара 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

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

14. фебруара  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о накнадама за коришћење јавних добара, 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 статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 

седници одржаној 18. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о накнадама за коришћење јавних добара, 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 Александар 

Максимовић,  заменик председника Савета.   

 

 

 

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

Чачак за 2019. годину 

  

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног 

музеја Чачак за 2019. годину 

 

     (Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 
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6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину  

 

(Тачка 7. предлога дневног реда) 

 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“ за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину 

 

(Тачка  8. предлога дневног реда) 

 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 
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8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

Међуопшинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани за 2019. годину 

 

 (Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског 

архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

 

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

„Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину 

 

(Тачка 10. предлога дневног реда) 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на Програм рада Јавне установе „Туристичка 

организација Чачка“ за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 
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10. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за 

социјални рад града Чачка за 2019. годину 

 

 (Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града 

Чачка за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

 

11. 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 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за дневни 

боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 
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12. Предлог одлуке о давању сагласности на  Годишњи план и Програм 

рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину 

 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за 

стручно усавршавање Чачак за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

 

13. Предлог одлуке о давању сагласности  на План  и Програм рада 

Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину 

 

 (Тачка 14. предлога дневног реда) 

  

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста 

Новаковић“ Чачак за 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за четвртак 14. фебруара 2019. године, због 

недостатка кворума за рад и пуноважно одлучивање. 
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14. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм 

пословања и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак  за 2019. 

годину 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План рада 

„Градске стамбене агенције“ Чачак за 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 урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 14. фебруара 2019. године, 

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

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

сагласности на Годишњи програм пословања и План рада „Градске стамбене 

агенције“ Чачак за 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 Милијан Минић,  

председник Савета.   

 

 

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

„Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину 

 

(Тачка 16. предлога дневног реда) 

 

 

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

14. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно технолошки 

парк 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 Раденко 

Луковић, заменик председника Савета. 

 

х х х 
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Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 13. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки 

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

Чачка да донесе Одлуку  о давању сагласности на План и Програм рада доо 

„Научно технолошки парк 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 Милун 

Тодоровић, председник Савета.  

 

 

 

16. Предлог одлуке о приступању града Чачка у чланство удружења 

„Покрет за децу три плус“ из Чачка 

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 18. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку  о приступању града Чачка у чланство удружења 

„Покрет за децу три плус“ из Чачка, 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.   

 

 

 

17. 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 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 18. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Решење о давању на коришћење објекта у јавној својини 

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

развоју „Зрачак“ 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.   
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18. Предлог решења о прибављању у јавну својину непокретности за 

рекултивацију и санацију простора бивше депоније „Прелићи“ 

 

(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 18. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Решење о прибављању у јавну својину непокретности за 

рекултивацију и санацију простора бивше депоније „Прелићи“, 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.   

 

 

19. Предлог решења о приступању споразумном давању земљишта 

ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације од предузећа „ZORPEKS KARGO“ Чачак  

 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 18. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Решење о приступању споразумном давању земљишта 

ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од 

предузећа „ZORPEKS KARGO“ 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.  

 

 

 

20. Предлог решења о приступању споразумном давању земљишта 

ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације од предузећа „9. СЕПТЕМБАР – TISSUE 

KONVERTING“ доо Горњи Милановац 

 

(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 18. фебруара 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Решење о приступању споразумном давању земљишта 

ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације од 



,
1l

rrpeAy3eha,,9. CEIITEMBAP - TISSUE KONVERTING" Aoo foprLr Munanonaq ,
y reKcry xoju je yrBp(r,rno fpa4cr<o nehe u xoju je o46opnuquMa .4ocraBJbeH y
uarepuj ary 3a ceAHrrrly Cryumrune.

3a ussecruoqa Canera Ha ceAHr4rlr4 Cxynurruue o4pefen je Aner<cau4ap
Maxczuonuh, npe4ce4ruar Canera.

IIPEACEAHI4K
Casera 3a noKa,rrHra eKoHoMcKrz pasnoj,

Mznyn To4oponrah, c.p.

ilPEACEAHI4K
Caeera sa yp6auusaM, KoMyHaJrHe

.4enaTHocTV V 3ArrrTVtTy XT4BOTHe CpeAr4He

Munujan Muunh, c.p.

TaqHocr orrrpaBKa o B e p aB al

IIPEACEAH14K
Caeera 3a craryr, .upyre rrporrr4ce

v oprauusarlujy
Anexcan4ap MaxcuMosrah, c.p.

3AMEHI4K NPEACEAHI4KA
Casera sa 6yqer u $ranauczje,

Pa4enro Jlyxoeuh, c.p.

r{auxa,

erxoeuh


