
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-51/19-I 

22. април  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 

 

- Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка 

 

- Савет за статут, друге прописе и организацију 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 28. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 23. април 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 ОСМЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

23. АПРИЛ  2019. ГОДИНЕ  

 

 

1. Предлог статута града Чачка  

 

(Тачка 1. предлога дневног реда) 

 

 

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

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

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

Чачка да донесе Статут 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,  председник  Савета. 
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2. Предлог одлуке о  јавном задуживању града Чачка 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

 

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

18. априла  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о јавном задуживању 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. 

 

 

3. Предлог одлуке о такси превозу 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 18. априла  2019. године, није разматрао  материјал по овој 

тачки дневног реда, јер је закључио да повуче – скине ову тачку са дневног реда, 

пошто је у току поступак за доношење измена и допуна Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају који на другачији начин прописује ову материју.    

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину 

суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

 

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

18. априла  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку  о изменама и допунама Одлуке о условима и начину суфинансирања 

уређења фасада зграда у екстра зони 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. 
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5. Предлог плана генералне регулације за делове насељених места 

Мршинци и Слатина - секундарни центар 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

  Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 18. априла 2019. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе  План  генералне 

регулације за делове насељених места Мршинци и Слатина - секундарни центар, 

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. 

 

 

6. Предлог плана детаљне регулације „Љубић 2“  

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 18. априла 2019. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе  План   детаљне 

регулације „Љубић 2“, 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. 

 

 

7. Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка 

 

(Тачка 7. 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 петак 19. априла 2019. године, због недостатка 

кворума за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут „Градског позоришта 

Чачак“ Чачак 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 22. априла 2019. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града 
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Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на Статут „Градског позоришта 

Чачак“ 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. 

 

 

9. Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ 

Ариље  

 

(Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

 

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

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

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

града Чачка да донесе Одлуку о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање 

„Рзав“ Ариље, 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. а) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак  за 2018. годину 

 

(Тачка 10.а предлога дневног реда) 

 

 

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

18. априла  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак  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 Раденко 

Луковић, заменик председника  Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 18. априла 2019. године, 

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

закључио да усвоји Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак  за 2018. 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 Милијан Минић,  

председник  Савета. 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавнх служби Скупштине града Чачка, нема мишљење 

по овој тачки дневног реда, јер није одржао седницу која је била заказана за 

петак 19. априла 2019. године, због недостатка кворума за рад и пуноважно 

одлучивање. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора  

    ЈП „Градац“ Чачак број 06-16/2019-II од 2. априла 2019. године 

 

   (Тачка 10. б предлога дневног реда) 

 

 

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

18. априла  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 одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак 

број 06-16/2019-II од 2. априла 2019. 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. 

 

 

11. Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2018. годину 

 

(Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

 

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

18. априла  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак 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 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 петак 19. априла 2019. године, због недостатка 

кворума за рад и пуноважно одлучивање. 
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12. Извештај о раду Дома културе Чачак за 2018. годину 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

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

18. априла  2019. 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 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, нема мишљење по овој тачки дневног реда, јер није одржао 

седницу која је била заказана за петак 19. априла 2019. године, због недостатка 

кворума за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

13. Предлог одлуке о давању сагласности ЈУ „Туристичка организација 

Чачка“ за приступање „Туристичкој организацији регије Западна Србија“    

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 18. априла  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 ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ за приступање „Туристичкој организацији регије Западна 

Србија“, 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. 

 

 

14. Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“за 2018. 

годину 

 

(Тачка 14. предлога дневног реда) 

 

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

18. априла  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“за 2018. 
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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 петак 19. априла 2019. године, због недостатка 

кворума за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

15. Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак  за 2018. 

годину 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

  

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

18. априла  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак  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 Раденко 

Луковић, заменик председника  Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 18. априла 2019. године, 

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

закључио да  усвоји Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ 

Чачак  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 Милијан Минић,  

председник  Савета. 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавнх служби Скупштине града Чачка, нема мишљење 

по овој тачки дневног реда, јер није одржао седницу која је била заказана за 

петак 19. априла 2019. године, због недостатка кворума за рад и пуноважно 

одлучивање. 
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16. Предлог решења о давању на коришћење пословног простора у јавној 

својини града Чачка Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ 

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

 

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

на седници одржаној 18. априла  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 пословног простора у 

јавној својини града Чачка Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“, 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 пословног простора у јавној 

својини града Чачка Туристичкој организацији Чачка 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

 

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

на седници одржаној 18. априла  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 пословног простора у 

јавној својини града Чачка Туристичкој организацији 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. 

 

18. Предлог решења о споразумном давању земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације од предузећа 

„Zorpeks Kargo“ Чачак 

 

(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 

 

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

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

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

града Чачка да донесе Решење о 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.   
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За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Александар 

Максимовић,  председник  Савета. 

 

 

19. Предлог решења о споразумном давању земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. 

септембар-Tissue Converting“ доо Горњи Милановац 

 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

града Чачка да донесе Решење о споразумном давању земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. 

септембар-Tissue Converting“ доо Горњи Милановац, 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 размени непокетности у КО Љубић и КО Трбушани 

 

(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

града Чачка да донесе Решење о размени непокетности у КО Љубић и КО 

Трбушани, 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. 

 

 

21. 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 и школи за основно и средње образовање „1. 

новембар“ Чачак 

 

(Тачка 22. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 18. априла  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 
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pa3Bojy,,3pauaK" gaqar< u rrrKoJrrr 3a ocHoBHo r{ cpeArbe o6pasonarre,,1. uonelra6ap"

9auar, y reKcry xoju je yrBpAplno fpa4cxo eehe u roju je oA6opnuquMa AocraBrbeH
y uarepujany 3a ceAHI4uy Crynumuue.

3a rsnecruoqa Caeera Ha ceAHr4rlu Cryuurruue o4pefeH je Aner<can4ap

MarcuN,rosuh, npe4ce4nur Canera.

22. flpea:ror petrrelr,a o .{aBa}by nperxoAHe catJl

,,r{aar" Aa nagun rry6a N{oNe Aa caApNu ua3lIe rpaAa r{aqxa

(Taura 23. npe4.:rora AHeBHor peAa)

Caeer 3a craryr, Apyre nporrce u opraHlr3allujy CrcynmrlrHe rpaAa r{aura,

Ha ceAHrauu o4pNanoj 18. auprana 2019. roAI4He, pa3Marpao je uarepuja.n no onoj

TarrKr4 AHeBHor pera v [pr4ToM, je4uorlacno, 3axJ]yqrlo Aa npeAnoxu Cxyururunu
rpa.4a 9a.{ra Aa AoHece Pemerre o AaBarLy [perxoAHe carnacHocrra Arnercroru
rcny6y ,,9aaK" Aa Ha3uB xny6a Moxe Aa cag;p]r.rr Ha3I4B rpaAa r{aura, y reKcry xoju je
yrBpAuno fpa4cro nehe u roju je oA6opnuquMa AocraBrbeH y ruarepnja-ny :a
ceAHlrrly Cryuuruue.

3a rsnecrroqa Caeera Ha ceAHIruI4 Cxyrmrrue o4peleu je Aner<can4ap

MarcraNrosuh, npe4ce4nur Canera.

NPEACEAH14K
Caeera :a yp6auu:aM, KoMyHaJIHe

AenaTHocTV u 3aLilTlrTy xLIBoTHe cpeII4He
Mu:rujaH Munr,Ih, c.p.

3AMEHI4K IIPEACEAHI4KA
Caeera:a 6yger u $unancnje,

Pareuro Jlyr<oruh, c.p.

ilPEACEAHI4K
Caeera 3a craryr, Apyre rporrl4ce

u oprauusaqrajy
Anercan4ap MarcrMosrah, c.p.

Taquocr ornpaBKa o B e p aB a:


