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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-145/20-I 

19. октобар  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  11/2017 и 17/2019),  

 

 

- 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 3. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 20. октобар 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 ТРЕЋЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

20. ОКТОБАР  2020. ГОДИНЕ 

 

 

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

за 2020. годину 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  2020. 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 2020. годину, у 
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тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

 

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

пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 3.а) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Комуналац“ 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 16. октобра  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 Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.    

 

 За известиоца Корисничког савета на седници Скупштине одређен је 

Славко Борисављевић, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 16. октобра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ 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 одређена је Неда Шутић, 

председник Савета. 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2020. годину 

             

 (Тачка 3.б) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 Измене програма коришћења буџетске помоћи  

ЈКП „Комуналац“ 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

 

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

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2020. годину 

 

(Тачка 4.а) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Градско зеленило“ 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 16. октобра  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 Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2020. годину, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Корисничког савета на седници Скупштине одређен је 

Славко Борисављевић, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 16. октобра  2020. 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 „Градско зеленило“ 

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 одређена је Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

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

 

 (Тачка 4.б) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 Измене програма коришћења буџетске помоћи  

ЈКП „Градско зеленило“ 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

 

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

одржавања јавних зелених површина у граду Чачку  за 2020. годину 

 

 (Тачка 4.в) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 Измене и допуне програма одржавања јавних 

зелених површина у граду Чачку 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

 

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

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2020. годину 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 
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притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе   

Одлуку о давању сагласности на  Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци  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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 16. октобра  2020. 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  Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2020. годину, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Корисничког савета на седници Скупштине одређен је 

Славко Борисављевић, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 16. октобра  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  Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци  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 одређена је Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

 

5. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма пословања 

ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 6.а) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 Измене програма пословања ЈП „Градац“ 

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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 
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х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 16. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 6 гласова за, закључио да предложи Скупштини града 

Чачка да донесе  Одлуку о давању сагласности на Измене програма пословања 

ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и 

који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.       

 

 За известиоца Корисничког савета на седници Скупштине одређен је 

Славко Борисављевић, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 16. октобра  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 Измене програма пословања ЈП „Градац“ 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 одређена је Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 6.б) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 Измене програма коришћења буџетске помоћи  

ЈП „Градац“ 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

 

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

Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину 

 

(Тачка 7. предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  2020. 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 рада Јавне установе 

„Туристичка организација 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 15. октобра  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 

Измене и допуне програма рада Јавне установе „Туристичка организација 

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 одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета. 

 

 

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

Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 Измене програма рада и Финансијског плана 

Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 15. октобра  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 

Измене програма рада и Финансијског плана Установе за физичку културу 

Спортски центар „Младост“ 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 одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета. 

 

 

8. а) Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак 

 за 2019. годину  

 

(Тачка 9.а) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 15. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки 

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

Чачка да усвоји  Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк 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 Милун 

Тодоровић, председник Савета. 

 

 

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

Програма рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак 

            за 2020. годину  

 

(Тачка 9.б) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 Измене и допуне плана и Програма рада доо 

„Научно технолошки парк 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 
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 Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 15. октобра  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 Измене и допуне плана и 

Програма рада доо „Научно технолошки парк 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 Милун 

Тодоровић, председник Савета. 

 

 

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

„Моје детињство“ Чачак за 2019/2020. годину 

 

(Тачка 10.а) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак за 2019/2020. 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 15. октобра  2020. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да  усвоји Извештај о остваривању Годишњег 

плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019/2020. 

годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен 

у материјалу за седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 

 2020/2021. годину 

 

(Тачка 10.б) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 
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притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе 

Одлуку о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 15. октобра  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 рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 

2020/2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета. 

 

 

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

„Радост“ Чачак за 2019/2020. годину 

 

(Тачка 11.а) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ 

Чачак за 2019/2020. 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 15. октобра  2020. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о остваривању Годишњег 

плана рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2019/2020. годину, у тексту 

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

седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета. 



 12 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада 

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

 

(Тачка 11.б) предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  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 рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак за радну 2020/2021. 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 15. октобра  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 рада Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2020/2021. 

годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен 

у материјалу за седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета. 

 

 

11. Предлог плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kv 

бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града 

Чачка) 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 16. октобра 2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе План детаљне 

регулације за реконструкцију далековода 110 kv бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС 

„Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка), у тексту, у целини који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Неда Шутић, 

председник Савета. 
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12. а) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању 

Установе  Народни музеј Чачак 

 

(Тачка 13.а) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. октобра 2020. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о Изменама и допунама одлуке о организовању 

Установе  Народни музеј 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 Стефан 

Радовановић, председник Савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању 

установе Дом културе Чачак 

 

(Тачка 13.б) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. октобра 2020. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о Изменама и допунама одлуке о организовању 

установе Дом културе 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 Стефан 

Радовановић, председник Савета. 

 

 

в) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању 

Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак 

 

(Тачка 13.в) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. октобра 2020. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о Изменама и допунама одлуке о организовању 

Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ 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 Стефан 

Радовановић, председник Савета. 

 

 



 14 

г) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању 

установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ 

 

(Тачка 13.г) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. октобра 2020. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку  о Изменама и допунама одлуке о организовању 

установе Градска библиотека „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 Стефан 

Радовановић, председник Савета. 

 

 

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

културе  „Градско позориште Чачак“ Чачак  

 

(Тачка 13.д) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. октобра 2020. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о Изменама и допунама одлуке о оснивању 

Установе културе  „Градско позориште 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 Стефан 

Радовановић, председник Савета. 

 

 

13. Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у 

предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 

 2020/2021. години 

 

(Тачка 14. предлога дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 15. октобра  2020. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Решење о утврђивању већег броја 

деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град 

Чачак у радној 2020/2021. години, у тексту који је утврдило Градско веће и који 

је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета. 
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14. Предлог одлуке о радном времену угоститељских објеката 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. октобра 2020. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Одлуку о радном времену угоститељских објеката, 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 Стефан 

Радовановић, председник Савета. 

 

 

15. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 

од 01.01. – 30.06.2020. године 

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

притом, са 4 гласа за, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји 

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

– 30.06.2020. 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 16. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, са 5 гласова за, закључио да предложи Скупштини града 

Чачка да усвоји Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за 

период од 01.01. – 30.06.2020. године, у тексту који је утврдило Градско веће и 

који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.       

 

 За известиоца Корисничког савета на седници Скупштине одређен је 

Славко Борисављевић, председник Савета. 

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 16. октобра  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду 
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јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. – 30.06.2020. 

године, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен 

у материјалу за седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

 

16. Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије 

града Чачка у 2020. години  

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

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

16. октобра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 

2020. години, 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 Ило 

Михајловски, председник Савета. 

 

 

17. Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка пословног 

простора бр. 4 у објекту бр. 4 на кп. бр. 5417/1 КО Чачак 

 

(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 19. октобра 2020. године, разматрао је материјал по овој 

тачки дневног реда и притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини 

града Чачка да донесе Решење о отуђењу из јавне својине града Чачка 

пословног простора бр. 4 у објекту бр. 4 на кп. бр. 5417/1 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 Стефан 

Радовановић, председник Савета. 

 

* *  * 

 

ИЗВЕШТАЈ НАДЛЕЖНОГ РАДНОГ ТЕЛА 

 ПО ПОДНЕТОМ АМАНДМАНУ 

 

 

 На основу члана 175. Пословника о раду Скупштине, (“Сл. лист града 

Чачка” број  19/2019 – пречишћен текст),  надлежно радно тело, Савет за буџет 

и финансије разматрао је поднети амандман на: 
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- flpe4ror oAJryKe o r.r3MeHaMa r,r.qo[yHaMa O4nyre o 6ylery rpaAa rla.xa
sa2020. roAuHy,

xojra je ro.qHeo o.46opuur Hraxona Hayuoauh.

:& 1. {<

Carer 3a 6yrler u qpuuaHcuje, Ha ce,qHlrqlr oApxauoj 19. oxro6pa 2020. roAuHe,
piBMarpao je arr,ran4uan Ha qJIaH 6. Ilpe4nora oAJryKe o rir3MeHaMa lr AorryuaMa
O4uyre o 6ylery rpaAa rlaqKa 2a2020. roAr{Hy.

Caser sa 6yuet u $znaucnje je upzxnarr.ro [oAHer]r aMaHAMarL rra [peAJraxe
Cryumruulr Aa [o.qHerr.r aMaHAMaH nprrxBarr{.

3a rsnectuoqa Ha ceAnrrrlra Crcynmrr{He oApe[en je ll.rro Muxajloncrcr.r,
rrpeAceAHrrrc Canera.

TIPEACEAHI4K
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Munyn Togoponuh, c.p.

IIPEACEAHI4K
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He.qa IIIyrzh, c.p.
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