
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-180/20-I 

8. 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 

 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 4. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 10. 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 ЧЕТВРТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

10. ДЕЦЕМБАР  2020. ГОДИНЕ 

 

 

1. Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић- 

Коњевићи“ у Чачку 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 8. децембра  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе  Измене и допуне 

Плана генералне регулације „Љубић- Коњевићи“ у Чачку, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.    

 

 За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Неда Шутић, 

председник Савета. 
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2. Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница  

Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње 

густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река 

Западна Морава) 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 8. децембра  2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе  Измене и допуне дела 

Плана генералне регулације „Атеница  Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке 

целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 

(комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава, 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. 

 

 

3. Предлог плана детаљне регулације локације „Прелићи“ 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 8. децембра 2020. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе План детаљне 

регулације локације „Прелићи“, 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. 

 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод“ Чачак број 4/24 од 30. октобра 2020. године 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

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

7. 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 „Водовод“ 

Чачак број 4/24 од 30. октобра 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. 
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5. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 6.а) предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 8. 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 Измене и допуне 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. 

 

х х х  

 

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

7. 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 Измене и допуне 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 на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне 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 

7. 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 Измене и допуне 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 на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски, 

председник Савета. 
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6. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне годишњег 

програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 

2020. годину 

 

(Тачка 7. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 8. 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 Измене и допуне годишњег програма пословања и плана рада 

„Градске стамбене агенције“ 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. 

 

х х х 

 

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

7. 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 Измене и допуне годишњег програма 

пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ 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. 

 

 

7. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

(Тачка 8.а) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 7. 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 изменама и 

допунама Статута Уметничке галерије „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 Радивоје 

Мијаиловић, заменик председника Савета. 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Народног музеја Чачак 

 

(Тачка 8.б) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 7. 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 изменама и 

допунама Статута Народног музеја 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 Радивоје 

Мијаиловић, заменик председника Савета. 

 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  

 

 (Тачка 8.в) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 7. 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 изменама и 

допунама Статута Градске библиотеке „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 Радивоје 

Мијаиловић, заменик председника Савета. 

 

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и 

допунама Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

           (Тачка 8.г) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 7. 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 изменама и 

допунама Статута „Градског позоришта 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 Радивоје 

Мијаиловић, заменик председника Савета. 
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д) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку изменама и допунама 

Статута Дома културе Чачак 

 

(Тачка 8.д) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 7. 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 изменама и 

допунама Статута Дома 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 Радивоје 

Мијаиловић, заменик председника Савета. 

 

 

8. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском 

градском и приградском превозу путника 

 

(Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 8. децембра 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 јавном линијском градском и приградском превозу путника, 

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. 

 

 

9. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на 

кат. парцелама број 1401/1 и 1402/2 обе у КО Заблаће 

 

(Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

 

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

на седници одржаној 7. децембра 2020. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Решење о отуђењу рушењем непокретности из јавне 

својине на кат. парцелама број 1401/1 и 1402/2 обе у КО Заблаће, 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 Радивоје 

Мијаиловић, заменик председника Савета. 

 



t-

10. flpe.uor peuema o.qaearby Ha Kopvmheme nocrosHe rrpale Ha r.n.
6p. 232912 KO BpnqaHI,I TvpucrrrKoj opraHusaqujr r{aqxa

(Taur<a 12. npe4nora AHeBHor peAa)

Caser 3a craryr, ,upyre rporuIce u opraHu3allrajy CrynurtllHe rpaAa r{aura,

Ha ceAHrrqra o4pxauoj 7. Aeqerr,r6pa2020. roAI{He, pa3Marpao je rr,rareprajal uo onoj

TaqKl,r AHeBHor pe a v flprrroM, je4lrornacno, 3arJByrrrro Aa rlpeAJroxu CrynIrrrtIH]I
rpa.qa Ya.u<a Aa AoHece Peruerre o AaBarby na ropuruherbe rrocJloBue 3rpaAe Ha K.rI.

6p. 232912 KO Bpuuauu Typucruuxoj opraHu3aurajra 9aura, y reKcry rojr'I je
yrBpAr.rno lpa4cxo sehe N rojra je o46opuuqraMa AocraBJbeH y rr,rarepuja;ly :a
ce,4Hr.rqy Cxynruruue.

3a usnecrr.Ioqa Casera Ha ceAuuulr Cxyrmtuue o4peleu je Pa4raeoje

Mnjauronzh, aauenur [peAceAHLIxa Caeera.

NPEACEAHZK
Carera sa yp6anzaaM, KoMyHiuIHe

AeJTaTHOCTLI U 3A[rTkrTy XI4BOTHo CpeAI,IHe

He,ua Illyrrah, c.p.

IIPEACEIHI4K
Canera sa 6yqer r (fuuaucuje

Zno Mrxaj JIoBcKIa, c.p.

3AMEHI4K IIPEACEAHI4KA
Canera 3a craryr, Apyre rpofl]Ice

u opranusaqujy
Pa,qrnoj e Mujauuonuh, c.p.

TaqnocrorlpaBKa o B ep aB a:

rIa.rxa,

nah


