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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/20-I 

13. март 2020. године  

Ч А Ч А К 

 

 

На основу члана 63. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

6/2019) и члана 110. став 1. Пословника о раду Скупштине града Чачка („Службени 

лист града Чачка“ број 19/2019 – пречишћен текст),  
 

 

С А З И В А М 

ТРИДЕСЕТПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

Седница ће се одржати у петак 20. марта 2020. године у великој сали 

Скупштине града Чачка. 

 

Почетак седнице је у 10 сати. 

 

За седницу предлажем следећи 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Предлог плана инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. 

године 

 

2. Предлог локалног акционог плана за младе за период од 2020. до 2023. године 

 

3. Предлог акционог плана за популациону политику за период 2020-2023. година 

на територији града Чачка 

 

4. Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 

2020. годину 

 

5. Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2020. години 

 

6. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге 

 

7. Предлог одлуке о боравишној такси 

 

8. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом комуналне 

инфраструктуре у зони ауто – пута е 761 Појате – Прељина (Моравски коридор)  

 

9. Предлог решења о прибављању у јавну својину непосредном погодбом к.п. бр. 

1401/1 КО Заблаће и објекта број 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1  КО Заблаће 
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10. Предлог одлуке о оснивању „Апотекарске установе Чачак“ Чачак 

 

11. Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања 

у предшколским установама чији је оснивач град Чачак 

 

12.  Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. 

до 31.12.2019. године 

 

13. А) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП 

„Градац“ Чачак број 06-3/2020-II од 26. фебруара 2020. године 

 

14. Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 

2019. годину 

 

15. Извештај о раду Дома културе Чачак за 2019. годину 

 

16. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2019. годину 

 

17. Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину 

 

18. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину 

 

19. Годишњи план рада комуналне милиције града Чачка за 2020. годину  

 

20. Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2019. 

годину  

 

21. Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији града Чачка 

 

22. Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка за 2019. годину 

 

23. Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 

Чачка за 2020. годину 

 

24. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

25. Одборничка питања и одговори    

 

 

О б а в е ш т е њ а: 
 

(1) Одборницима се доставља материјал по предлогу дневног реда, изузев по 

тачки 24. Материјал по овој тачки одборницима ће бити достављен  

накнадно, када га утврди овлашћени предлагач. 
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