
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-188/20-I 

24. децембар  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 урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине Скупштине града Чачка 

 

- Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка 

 

- Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

Скупштине града Чачка 

 

- Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка 

 

- Савет за пољопривреду Скупштине града Чачка 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 5. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 25. децембар 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 ПЕТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

25. ДЕЦЕМБАР  2020. ГОДИНЕ 

 

1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

 

(Тачка 1. предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о буџету града Чачка за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско 

веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 
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2. Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним 

таксама за територију града Чачка 

 

 (Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама за 

територију града Чачка, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

3. Предлог одлуке о симболу града Чачка 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 22. децембра 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 Одлуку о симболу 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 Стефан 

Радовановић, председник Савета. 

 

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

од 01.01. до 30.09.2020. године 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

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

до 30.09.2020. године, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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. до 30.09.2020. 

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. 

                                                  х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 2020. године, разматрао је материјал по овој тачки 

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

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

период од 01.01. до 30.09.2020. 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

            

5. Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 

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

достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                         х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

                                                 х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП 
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„Дубоко“ Ужице за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета.            

 

6. а) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину 

 

 (Тачка 7. а) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. 

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

у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                          х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 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 Неда Шутић, 

председник Савета.                                            

                                               х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 пословања ЈП „Рзав“ 

Ариље за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

            

б) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину 

 

(Тачка 7. б) предлога дневног реда) 
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 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

23. децембра  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 коришћења буџетске помоћи ЈП 

„Рзав“ Ариље за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

7.  а) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 8.а) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 

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

достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                      х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 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 Неда Шутић, 

председник Савета.  

                                             х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП 

„Водовод“ Чачак за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

            

           б) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм     

  буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину 
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(Тачка 8.б) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ 

Чачак за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

8. Измена и допуна Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 

2019. годину  

 

 (Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Измене и допуне Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. 

годину, који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                        х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји Измене и допуне 

Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину, који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Неда Шутић, 

председник Савета. 

                                              х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 2020. године, разматрао је материјал по овој тачки 

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

Чачка да усвоји Измене и допуне Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ 

Чачак за 2019. годину, који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Славко 

Борисављевић, председник Савета. 
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9. А) Разматрање Предлога одлуке о стављању ван снаге Одлуке 

Скупштине града Чачка број 06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године о 

давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ 

Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године 

 

(Тачка 10. А) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  2020. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Чачка број 06-39/2020-I 

од 21. и 22. маја 2020. године о давању сагласности на Одлуку Надзорног 

одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године, у тексту 

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

седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

Б) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. 

године 

 

(Тачка 10. Б) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра 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 Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ 

Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. године, у тексту који је утврдило Градско веће 

и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

10. а) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 11. а) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 

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

достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

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

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

                                                х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП 

„Комуналац“ Чачак за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

 

б) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину 

 

 (Тачка 11. б) предлога дневног реда) 

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

23. децембра  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 коришћења буџетске помоћи ЈКП 

„Комуналац“ Чачак за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и 

који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

в) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 1.01. – 

31.12.2021. године  

 

 (Тачка 11. в) предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 одржавања чистоће на површинама јавне намене за 

период 1.01.-31.12.2021. године, 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

г) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

сакупљања комуналног отпада за период 1.01. – 31.12.2021. године  

 

 (Тачка 11. г) предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 сакупљања комуналног отпада за период 1.01.-

31.12.2021. 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. 

 

д) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

обављања делатности ЗОО хигијене за период од 1.1. до 31.12. 2021. 

године 

 

 (Тачка 11. д) предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 обављања делатности ЗОО хигијене за период 1.01.-

31.12.2021. 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. 

 

11. а) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину 

 

(Тачка 12. а) предлога дневног реда 

 

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

23. децембра  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 пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

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

достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 



 10 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                         х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

                                                 х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

 

б) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

буџетске помоћи ЈКП „Моравац“  Мрчајевци за 2021. годину 

 

(Тачка 12. б) предлога дневног реда 

 

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

23. децембра  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 буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

в) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

одржавања јавних зелених површина на територији насељеног места 

Мрчајевци за 2021. годину  

 

(Тачка 12. в) предлога дневног реда 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 Програм одржавања јавних зелених површина на територији 

насељеног места Мрчајевци за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

г) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци 

за 2021. годину  

 

(Тачка 12. г) предлога дневног реда 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 сакупљања отпада на територији насељеног места 

Мрчајевци за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

д) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном 

коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2021. годину 

 

(Тачка 12. д) предлога дневног реда 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 чишћења и прања површина јавне намене и површина у 

јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

12. а) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 13. а) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ 

Чачак и за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                      х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

                                               х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

 

б) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. 

годину 

 

(Тачка 13. б) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 коришћења буџетске помоћи ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак и за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско 

веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

в) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

одржавања зелених површина у граду Чачку за 2021. годину 
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(Тачка 13. г) предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ 

Чачак за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

13. а) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности  на средњорочни 

план пословне Стратегије и развоја  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за 

период 2021- 2023 

  

  (Тачка 14. а) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 средњорочни план пословне Стратегије ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак и за период 2021-2023, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                          х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 средњорочни план пословне Стратегије ЈКП „Паркинг сервис“ 

Чачак и за период 2021-2023, 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. 

                                                    х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 средњорочни план пословне 

Стратегије ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак и за период 2021-2023, 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

 

б) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 14. б) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 пословања ЈКП „Паркинг сервис“ 

Чачак за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                         х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

                                                 х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

 

14. Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 15. а) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 

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

достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                        х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

                                                  х х х 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 пословања ЈКП 

„Чачак“ Чачак за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

 

б) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак  за 2021. годину 

 

(Тачка 15. б) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак 

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

достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

15. а) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 16. а) предлога дневног реда) 
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 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

23. децембра  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 пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. 

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

у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                       х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 пословања ЈП „Градац“ Чачак за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

                                                х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 пословања ЈП 

„Градац“ Чачак за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

 

б) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 16. б) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 коришћења буџетске помоћи ЈП 

„Градац“ Чачак за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 
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в) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм 

одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и 

некатегорисаних путева на територији града за 2021. годину 

 

(Тачка 16. в) предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 одржавања, заштите и развоја општинских путева, 

улица и некатегорисаних путева на територији града за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

г) Разматрање Предлога Програма уређивања грађевинског земљишта за 

2021. годину 

 

(Тачка 16. г) предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Програм уређивања 

грађевинског земљишта за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

 

16. Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину 

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 ЈУ „Туристичка организација 

Чачка“ за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                       х х х 
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 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 22. децембра  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 ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину, у тексту 

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

седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређена је Ивана Вукајловић, 

председник Савета. 

 

17. Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм рада 

д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 д.о.о. „Научно технолошки парк“ 

Чачак за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

                                                     х х х 

 

 Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 21. децембра  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 д.о.о. „Научно 

технолошки парк“ Чачак за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће 

и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Милун Тодоровић, 

председник Савета. 

 

18. Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Програм рада и 

Финансијски план Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 19. а) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 и Финансијски план Установе за 

физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину, у тексту 

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

седницу Скупштине.    
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За известиоца 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 22. децембра  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 и Финансијски план Установе за физичку културу Спортски 

центар „Младост“ Чачак за 2021. годину, у тексту који је утврдило Градско веће 

и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређена је Ивана Вукајловић, 

председник Савета. 

 

19. Разматрање Предлога програма о Изменама програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

подручје територије града Чачка за 2020. годину  

 

(Тачка 20. а) предлога дневног реда) 

 

 Савет за пољопривреду Скупштине града Чачка, на седници одржаној 24. 

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

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

Програм о Изменама мера подршке за спровођење пољопривредне политике 

руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину, у тексту 

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

седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Радован Шеварлић, 

председник Савета. 

 

20. а) Разматрање Предлога одлуке о давању сагласности на Годишњи 

програм пословања и Плана рада „Градске стамбeне агенције“ Чачак за 

2021. годину 

 

(Тачка 21. а) предлога дневног реда) 

 

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

23. децембра  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 програм пословања и Плана рада 

„Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину, у тексту који је утврдило 

Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 
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                                                          х х х 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 23. децембра 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 програм пословања и Плана рада „Градске стамбене 

агенције“ Чачак за 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 Неда Шутић, 

председник Савета. 

                                                 х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 23. децембра 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 програм пословања 

и Плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 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 Славко 

Борисављевић, председник Савета. 

 

б) Разматрање Предлога одлуке о обезбеђивању предуслова за учешће на 

пројекту „Подршка Европске уније социјалном становању и активној 

инклузији“ 

 

(Тачка 22. а) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 22. децембра 2020. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Одлуку о обезбеђивању предуслова за учешће на пројекту 

„Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ 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. 

 

* * * 

 

На основу члана 175. Пословника о раду Скупштине, надлежна радна 

тела разматрала су амандмане поднете на  

 

- Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину, 

 

па Скупштини града Чачка подносе 
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ИЗВЕШТАЈ 

ПО ПОДНЕТИМ АМАНДМАНИМА 

 

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

22. децембра 2020. године, разматрао је испуњеност формално правних услова 

амандмана поднетих на Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину. 

 

На основу члана 175. став 3. Пословника о раду Скупштине, Савет је 

одбацио следеће амандмане: 

 

*амандман 1 на члан 3. који је поднео одборник Драган Бисенић 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман јер није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине 

 

*амандман 1 на члан 4. који је поднео одборник Драган Бисенић 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман јер није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине 

 

*амандман 2 на члан 4. који је поднео одборник Драган Бисенић 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман јер није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине 

 

*амандман 3 на члан 4. који је поднео одборник Драган Бисенић 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман јер није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине 

 

*амандман 4 на члан 4. који је поднео одборник Драган Бисенић 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман јер није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине 

 

*амандман 5 на члан 4. који су поднели одборници Драган Бисенић и Владимир 

Савковић 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман јер није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине 

 

*амандман 6 на члан 4. који је поднео одборник Драган Бисенић 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман јер није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине 

 

*амандман 7 на члан 4. који је поднео одборник Драган Бисенић 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети 

амандман јер није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине 
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*anau4rr,ran 8 Ha qlan 4. xojuje uo4neo o46opurar< flparan Eucesuh

caser 3a craryr, Apyre rponrce 14 opraHr.r3auujy je o46aquo rroAHerrz
aMaHAMaH jep nraje y cKnaAy ca qJraHoM 174. llocnoBHr4Ka o paAy Cryrmrzue

*anran4uan 9 na.r,ran 4. roju je noAHeo o46opnur< [paran Eraceuuh

Caeer 3a craryr, Apyre rporrce r4 opraHr43a\rljy je o46aquo noAHerr4
aMaHIMaH jep nuje y cKnaAy ca rrrauoM 174. lloc:roeHr.rKa o paly
Cxynruruue.

3a r43Becrlroqa caeera Ha ceAHr4r{r,r cryrumuHe o4peleu je cre$aH
Pa4onauonzh, upe4ce4nur Canera.

caner :a 6yger u Quuaucuje, na ceAHrrrlr4 o4pxanoj 23. 4erleN{6pa 2a20.
toAr{He, pa3Marpao je auau4rr,taH noAHer Ha llpe4lof oAnyKe o 6yuery I]para ga.rra
za202l. roAr4Hy.

*auaH4uau Ha qJraH 1. uo4neo je o46opuur Huxola Hayrraonuh

Caser sa 6yge'r z Szuaucuje je upuxnau4o noAHerkr aMa:n1.v,aH, rra rpeAnaxe
Crynruruntr fpaila ga.rxa Ia [pr4xBaril noAHerr4 aMaHAMaH.

3a rr3Becrrroqa Ha ceAHr4rlr4 Cryuumuue o4peleH je ho Mzxaj:roncxu,
[peAcelHr4r< Canera.

IIPEACEAHI4K
Casera:a 6per rz $uuanczje

I4no Mraxaj JroBcKrl, c.p.

IIPEACEIHI4K
Canera za yp1antrzaM, KoMyHaJrHe

AeJraTHOCTr,r a 3arrrTr,rTy xr,IBoTHe CpeIrrHe
He4a IIIyrzh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Casera sa coquja-iruy 3arrrrr4Ty r,r ocraJre

ApyrnTBeHe AenaTHOcTr,{
LIeaHa B yrajnoauh, c.p.

NPECEAHI4K
Caeera 3a craryr, Apyre nponr4ce

z opraHusaqrEjy
Cre$au Pa4orallonzh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Kopacnuuxor canera jaBHr{x clyx6z

C:raexo Eopucanrenuh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Casera 3a JroraJrHrr eKoHoMcKr4 pasnoj

Mu:ryn To4oponrah, c.p.

TIPEACEAHI4K
Caeera 3a noJbonpr.rBpeAy
Pa4onan lllenapnzh, c.p.
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