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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-172/19-I 

25. новембар  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 локални економски развој Скупштине града Чачка 

 

- Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка  

 

- Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине 

 града Чачка 

 

- Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

Скупштине града Чачка 

 

- Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка 

 

- Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине Скупштине града Чачка 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 32. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 26. новембар 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 ТРИДЕСЕТ ДРУГЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

26. НОВЕМБАР  2019. ГОДИНЕ 

 

 

1. Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка 

      за 2019. годину 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 буџету града Чачка за 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,  председник  Савета.  

 

 

2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године 

до 30.09.2019. године 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до 

30.09.2019. 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,  председник  Савета.  

 

 

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Дубоко“ Ужице 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,  председник  Савета.  

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. новембра 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 Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице 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.   

 

х х х 
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Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице 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. 

 

 

4. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину 

 

(Тачка 5. а) предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Комуналац“ 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,  председник  Савета.  

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. новембра 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 Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Комуналац“ 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.   

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак 

за 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 Милијан Минић,  

председник  Савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2019. годину 

 

(Тачка 5. б) предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ 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,  председник  Савета.  

 

 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама комуналне 

услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 о ценама комуналне услуге сакупљања, 

транспорта и депоновања комуналног отпада, 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,  председник  Савета.  

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. новембра 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 о ценама комуналне 

услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада, 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.   
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6. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак број 129/2 од 13. новембра 2019. године 

 

(Тачка 7. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 ЈКП „Комуналац“ 

Чачак број 129/2 од 13. новембра 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,  председник  Савета.  

 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Водовод“ 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,  председник  Савета.  

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. новембра 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 Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Водовод“ 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.   

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 22. новембра 2019. године, 

разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, 
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закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о давању 

сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ 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  Саветa. 

 

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама воде и 

употребе канализације 

 

(Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 о ценама воде и употребе канализације, 

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,  председник  Савета.  

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. новембра 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 о ценама воде и 

употребе канализације, 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.  

 

 

 

9. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину 

 

(Тачка 10. а) предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци за 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,  председник  Савета.  

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. новембра 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 Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 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.   

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 22. новембра 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 Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци за 2019. 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 Милијан Минић,  

председник  Саветa. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи  

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину 

 

            (Тачка 10. б) предлога дневног реда) 

 

 

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

22. новембра  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 буџетске помоћи  ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци 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,  председник  Савета.  
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10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину 

 

(Тачка 11. а) предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Чачак“ 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,  председник  Савета.  

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. новембра 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 Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Чачак“ 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.   

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ 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  Саветa. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на  измене и допуне програма  

буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину 

 

            (Тачка 11. б) предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  2019. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе   
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Одлуку о давању сагласности на  измене и допуне програма  буџетске помоћи  

ЈКП „Чачак“ 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,  председник  Савета.  

 

 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Градско зеленило“ 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,  председник  Савета.  

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. новембра 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 Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Градско зеленило“ 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.   

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ 

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  Саветa. 
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12. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину  

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне програма одржавања јавних 

зелених површина у граду Чачку 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,  председник  Савета.  

 

 

13. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину 

 

(Тачка 14. а) предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне програма пословања ЈП 

„Градац“ 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,  председник  Савета.  

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. новембра 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 Измене и допуне програма 

пословања ЈП „Градац“ 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.   

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 22. новембра  2019. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о давању 
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сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈП „Градац“ 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  Саветa. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на  измене и допуне програма 

коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину 

 

            (Тачка 14. б) предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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  измене и допуне програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈП „Градац“ 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,  председник  Савета.  

 

 

14. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне плана и 

Програма рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене и допуне плана и Програма рада д.о.о. 

„Научно технолошки парк 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,  председник  Савета.  

 

х х х  

 

 Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 21. новембра  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 Измене и допуне плана и 

Програма рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ за 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 Милун 

Тодоровић,  председник  Савета.  

 

 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма рада  

Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину 

 

(Тачка 16. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 измене и допуне програма 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,  председник  Савета.  

 

х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 21. новембра  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 

измене и допуне програма 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 Милорад 

Јевђовић, председник  Савета.  

 

 

16. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма рада и 

финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2019. годину 

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

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

22. новембра  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 Измене програма рада и финансијског плана 

Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ 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,  председник  Савета.  
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х х х  

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 21. новембра  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 

Измене програма рада и финансијског плана Установе за физичку културу 

Спортски центар „Младост“ 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 Милорад 

Јевђовић, председник  Савета.  

 

 

17. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе 

„Радост“ Чачак 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 25. новембра 2019. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, са 4 гласа за, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на Статут Предшколске 

установе „Радост“ 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.   

 

 

18. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом дела улице 

Светог Саве у Чачку са атмосферском канализацијом и јавном расветом 

 

(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 25. новембра 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 изградњом дела 

улице Светог Саве у Чачку са атмосферском канализацијом и јавном расветом, 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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19. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом 

телекомуникационих и сигналних инсталација у згради културе 

изграђене на к.п. бр. 784/1 КО Чачак 

 

(Тачка 22. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 25. новембра 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 изградњом 

телекомуникационих и сигналних инсталација у згради културе изграђене на 

к.п. бр. 784/1 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.   

 

 

20. Предлог одлуке о допунама одлуке о додатној финансијској подршци 

породици са децом 

 

(Тачка 24. предлога дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 21. новембра  2019. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о допунама одлуке о 

додатној финансијској подршци породици са децом, 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 Милорад 

Јевђовић, председник  Савета.  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 О ПОДНЕТИМ АМАНДМАНИМА 

 

 

 Савет за статут друге прописе и организацију, на седници одржаној 25. 

новембра  2019. године, разматрао је амандмане на: 

 

 - Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине 

           града Чачка  

 

које је поднела одборник др Љиљана Миловановић. 

 

х х х 

 

 Амандман I на члан 2.  поднела  је одборник др Љиљана Миловановић. 



t6

Caeer 3a craryr, Apyre rporrr{ce r{ opraH}r3apjy je uprExnarro noAHerr4
aMaHAMaH, ua nocraje cacraBHla.ueo flpeAnora o,4nyKe.

xxx

Auanrnau II ua.uraH 6. uornera je o46opHr,rK Ap Jbutsa:r.a MuroeaHosuh.

Caefl 3a craryr, Apyre rrporu.rce r4 opraHlr3ar\vjy je npuxnaruo roAHerI,I
aMaHAMaH, ua uocraje cacraBHlr 4eo flpegnora oAnyKe.

xxx

Arr.ran4naan III na qraq 11. roAnera je o46opnzx 4p JbumaHa Mraronauoeuh.

Caeer 3a craryr, Apyre rrponuce r4 opraHra3allrajy je npuxnaruo rroAHerr,r

aMaHAMaH, na nocraje cacraBHlr 4eo llpe4nora oAnyre.

xxx

Anan4ruan IV na qran 13. rroAHena je o46opnux 4p Jbzrana Muronanosuh.

Caner 3a craryr, Apyre rporrrlce u opraHu3auujy je upuxranao noAHerI,I
aMaHAMaH, na nouraje cacraBHr.r geo flpe.4nora oAnyre.

3a usnecruoqa Casera Ha ceAHr{rlrd Crynurrr,rne o4pelen je Anexcan4ap
Maxcmraosuh, upe4ceAuun Caneta.

IIPEACEAHI{K
Casera 3a JroKaJrHr,r eKoHoMcKr,I pasroj

Murytr To4oponzh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Casera 3a craryr, Apyre nporrr4ce

u opranrasaqujy
Arexcau4ap Maxcmuosrah, c.p.

IIPEACEAHI,IK
Kopucnuuror canera j aBHr.rx cryN6ra

Mramajan Munuh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Casera sa yp6anu:aM, KoMyHaJrHe

AenaTHocTr4 h 3alrrTprTy xr4BoTHe cpeArzHe

Mnnujan Mzuuh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Casera sa 6yuer z $unancuje

Pa4enxo Jlyronrah, c.p.

TIPEACEAHI4K
Canera 3a 3ApaBcrBeHy r4 coqnjanuy

3arrrTr.rTy r.r ocTaJre ApyrrrTBeHe AenaTHocTr,r
Mranopag Jenlonuh, c.p.

TaqHocr orrrpaBKa o B e p a B a:

I


