
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-17/20-I 

13. фебруар  2020. године  

Ч А Ч А К 

 

 

 

У складу са  чланом  62. став 1. Пословника о раду Скупштине града 

Чачка (“Сл. лист града Чачка” број  19/2019 – пречишћен текст), 

 

 

- 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 

 

- 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 34. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 14. фебруар 2020. године, дали своје 

мишљење, и полазећи од одредаба члана 108. Пословника о раду Скупштине 

града Чачка (“Сл. лист града  Чачка” број 19/2019 – пречишћен текст),  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 ЧЕТВРТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

14. ФЕБРУАР  2020. ГОДИНE 

 

 

1. Предлог акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. годину 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 12. фебруара  2020. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Акциони план запошљавања града 

Чачка за 2020. 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.  
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2. Предлог стратегије развоја саобраћаја града Чачка  

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 13. фебруара  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Стратегију развоја 

саобраћаја 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 Милијан Минић,  

председник  Савета. 

 

 

3. Предлог одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 11. фебруара  2020. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Одлуку о месној самоуправи на територији 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.   

 

 

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

Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

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

12. фебруара  2020. 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 2020. 

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 12. фебруара  2020. године, разматрао је 
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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 2020. 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.  

 

 

5.  Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

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

12. фебруара  2020. 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 2020. 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 12. фебруара  2020. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и притом, са 4 гласа за, и 1 уздржаним 

гласом, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о 

давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић 

Дис“ за 2020. 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.  

 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 7. предлога дневног реда) 

 

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

12. фебруара  2020. 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 2020. 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 

 

Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 12. фебруара  2020. 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 2020. 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.  

 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

за 2020. годину 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

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

12. фебруара  2020. 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 2020. 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 12. фебруара  2020. 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 2020. 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.  
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8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског 

позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

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

12. фебруара  2020. 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 „Градског позоришта Чачак“ 

Чачак за 2020. 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 12. фебруара  2020. 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 „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. 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.  

 

 

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

Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 10. предлога дневног реда) 

 

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

12. фебруара  2020. 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 2020. 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 12. фебруара  2020. 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 
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Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. 

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.  

 

 

10. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама 

 

(Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 13. фебруара  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 

Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама, 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. 

 

 

11. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за ски - стазу у 

Риђагама 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 13. фебруара  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 

Плана детаљне регулације за ски - стазу у Риђагама, 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. 

 

 

12. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у 

Миоковцима 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 13. фебруара  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 
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Плана детаљне регулације за гробље у Миоковцима, 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. 

 

 

13. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације „Северни општински 

пут“ деоница од границе генералног урбанистичког плана града Чачка 

2015 у КО Трбушани до државног пута I б реда – број 23 

 

(Тачка 14. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 13. фебруара  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 

плана детаљне регулације „Северни општински пут“ деоница од границе 

генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани до државног 

пута I б реда – број 23, 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 изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за 

планирани аеродром – Прељина 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 13. фебруара  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 

Измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром – Прељина, 

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 изради Измена и допуна Плана генералне регулације 

„Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку 

 

(Тачка 16. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 13. фебруара  2020. године, 
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разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, 

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 

Измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ 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 Милијан Минић,  

председник  Савета. 

 

16. Предлог одлуке о додели станова у закуп на одређено време  

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 13. фебруара  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о додели 

станова у закуп на одређено време, 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. 

 

 

17. Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2019. годину 

 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 

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

12. фебруара  2020. 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 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 12. фебруара  2020. 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 2019. годину, у тексту 

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

седницу Скупштине.    
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3a usnecrraoqa Canera Ha ceAHrrrllr Cryururuue o4pefen je Mruropa4
Jenfonrah, npeAceAurlr Caneta.

18. flpearor nporparua ropzmhema cpe.ucrana 6yuercKor SoHAa sa saxrruq,
xunorne cpeazne rpaaa rlaqKa y 2020. roar,rHra

(flpe4nor 3a AorryHy .uHeBHor peAa)

Caset sa yp6auu3aM, KoMyHaJrHe reJrarHocrr,r r{ 3arrTTr{Ty x}rBorue cpeAr,rne

Crynmtnue rpa4a r{avKa, Ha ceAnr{rlu o4pNanoj 13. Se6pyapa 2020. roA}rue,
pa3Marpao je uarepujaJr rro onoj rauxn AHeBHor pe4a u rpprroM, je4uornacno,
3aKJbfruo Aa rlpeAJroxu CxynurrrrHr.r rpaAa l{aqxa,qa,uoHece llporparra xopuruhena
cpeAcraBa 6yqetcror (pon4a 3a 3arrrrr4ry )Kr,rBorHe cpeArrHe rpa4a rla.ma y 2020.
roAI,IHI4, y reKcry rojn je yrBpAr,rJro lpaacro nehe u xojn je o46opnuqnMa AocraBJbeH
y uarepujzury 3a ceAHr,rqy Cxyulurlrue.

3a useect[oqa Casera Ha ceAH]rrlrz Cryruuruue o4pefen je Munujan Mraurah,
rrpeAceAHr{K Casera.

NPEACEAH14K
Canera 3a craryr, Apyre flpo[lace

u oprauusaqujy
Anercau4ap MarcrEuonzh, c.p.

NPEACEAHI4K
Casera sa 6y[er u $Nnaucnje

PaAeuro Jlyronrah, c.p.

Ta.rHocr orrrpaBKa o B e p aB a:

NPEACEAHI4K
Casera sa yp6auusaM, KoMyHrrJrHe

AeJIaTHOCTI{ I.I 3arrrTl{Ty XI'IBOTHe CpeAilHe

MunrEjan Muuuh, c.p.

NPEACEAHI4K
Casera 3a 3,4paBcrBeuy r coqujanHy

3ATITTIIT'Y I{ OCTAJIE APYIIITBEHE AEJIATHOCT}I

Munopa4 Jenfonnh, c.p.

r{auxa,


