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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-144/2020-I 

13. октобар 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 

ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

Седница ће се одржати у уторак 20. октобра 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 одлуке о верификацији мандата одборника 

 

2. Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2020. 

годину 

 

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

пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2020. годину 

 

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

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину 

 

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

одржавања јавних зелених површина у граду Чачку  за 2020. годину 

 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на  Измене и допуне програма пословања 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2020. годину 
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6. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма пословања ЈП 

„Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

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

установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину 

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма рада и Финансијског 

плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. 

годину 

 

9. а) Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2019. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне плана и Програма 

рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину  

 

10. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак за 2019/2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 

установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. годину 

 

11. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак за 2019/2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 

установе „Радост“ Чачак за радну 2020/2021. годину 

 

12. Предлог плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kv бр. 

115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка) 

 

13. а) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању Установе 

     Народни музеј Чачак 

 

б) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању установе Дом 

     културе Чачак 

 

в) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању Установе 

        Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак 

 

г) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању установе 

    Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ 

 

д) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о оснивању Установе културе  

   „Градско позориште Чачак“ Чачак  
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