
 

Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-6/21-I 

27. јануар 2021. 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 

 

- Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

Скупштине града Чачка 

 

- Савет за здравље Скупштине града Чачка 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 6. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 28. јануар 2021. 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 ШЕСТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

28. ЈАНУАР  2021. ГОДИНЕ 

 

1. Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за 

Овчар Бању на  територији града Чачка 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 26. јануара 2021. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 

Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији 

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

достављен у материјалу за седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређена је Неда Шутић, председник 

Савета. 
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2.  Предлог одлуке о радном времену „Апотекарске установе Чачак“ Чачак 

 

 (Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 25. јануара 2021. 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 о радном 

времену „Апотекарске установе 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. 

 

3. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе 

за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста 

Новаковић“ 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 25. јануара 2021. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и пошто је приликом гласања 1 глас био 

против уз 6 уздржаних гласова, Савет је закључио да нема предлог за 

Скупштину.  

 

За известиоца на седници Скупштине одређена је Ивана Вукајловић, 

председник Савета. 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за 

социјални рад града Чачка за 2021. годину  

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. 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 Центра за социјални рад града 

Чачка 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 25. јануара 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку давању сагласности на 

Програм рада Центра за социјални рад 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 одређена је Ивана Вукајловић, 

председник Савета. 

            

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада 

Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину  

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. 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 и Програм рада Центра за 

стручно усавршавање 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 25. јануара 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку давању сагласности на 

Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање 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. 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја 

Чачак за 2021. годину 

 

 (Тачка 7. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. 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 рада Народног музеја 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 25. јануара 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку давању сагласности на 

Програм рада Народног музеја 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. 

 

7. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању установе 

Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 25. јануара 2021. 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 организовању 

Установе Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани, 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. 

                                 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Mилановац и Лучани 

за 2021. годину 

 

 (Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. 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 Међуопштинског историјског 

архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 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 25. јануара 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку давању сагласности на 

Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани 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. 

 

9. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину 

                       

 (Тачка 10. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. 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 Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 25. јануара 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку давању сагласности на 

Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 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. 

 

10. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе  

Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 11. предлога дневног реда 

 

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

26. јануара 2021. 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 рада Дома културе 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 25. јануара 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку давању сагласности на 

Програм рада Дома културе 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. 

 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину 

 

 (Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. 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 Градске библиотеке „Владислав 

Петковић Дис“ 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 25. јануара 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку давању сагласности на 

Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 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. 

 

12. Предлог одлуке о допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско 

позориште Чачак“ Чачак 
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  (Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 25. јануара 2021. 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 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 одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског 

позоришта  Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

 (Тачка 14. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. 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 „Градског позоришта 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 25. јануара 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку давању сагласности на 

Програм рада „Градског позоришта 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 одређена је Ивана Вукајловић, 

председник Савета. 

 

14. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Центра за 

пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. 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 Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину, у тексту који је утврдило 
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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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 25. јануара 2021. године, разматрао је 

материјал по овој тачки дневног реда и пошто су приликом гласања 2 гласа била 

за и 5 гласова против, Савет је закључио да предложи Скупштини да не донесе 

Одлуку о давању сагласности на Годишњи план рада Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину. 

 

За известиоца на седници Скупштине одређена је Ивана Вукајловић, 

председник Савета. 

 

15. Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2019. 

године  до 31.12.2019. године 

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

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

26. јануара 2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2019. године 

до 31.12.2019. године, у тексту 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 здравље Скупштине града Чачка, на седници одржаној 26. јануара  

2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, 

једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај 

о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2019. године до 

31.12.2019. године, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.    

 

За известиоца на седници Скупштине одређена је Маријана Глишић, 

председник Савета. 
                                              
16. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом објеката на 

кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155 и 345/86 све у КО Атеница 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 25. јануара 2021. године, разматрао је материјал по овој 
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TarIKr.r rHeBHor pe!.a v frpraToM, je4nor:racuo, 3aKJbyqr,ro Aa rrpeAnoxu cryuunuuu
rpaAa r{a.ma Aa .(oHece Peruerre o npu6anrsarby y janHy cnojuuy r43rpaArLoM
o6jerara Ha Kar. rrapqenaMa 6p. 345/85, 3451154, 3451155 u 345186 cse y Ko
Arenvqa, y reKcry roju je yrBpAr.rno fpa4cro eehe r xoju je o46opHraquua
AocraBJbeH y rr,rarepuja,ry 3a ce1Hr4uy Crynrurune.

3a r{3Becrr.roqa caeera Ha ceAHrrrlr4 crynurrzue o4peleu je cre$an
Pa4onanonzh, upe4ce4ruar Canera.

IIPEACEIH14K
Caeera sa 61rJer ra $ranaHcraje

LIno MraxajnoBcxlr, c.p.

TIPEICEIHI,IK
Caeera :a yp6auusaM, KoMyHzLrHe

AenaTHocTpr r{ 3aruTvrTy xr4BoTHe cpeAr.rHe

He4a IUy,rah, c.p.

IIPECEAHI4K
Casera 3a craryr, Apyre rrpoluce

n oprauz:aqzjy
Cre$an Pa4onanonnh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Caeera sa coqujzurHy 3arrrrrlTy 14 ocraJre

ApyrlTBeHe AeJraTHoCTrr,
I4saHa B yraj :roruh, c. p.

Taqnocr ornpaBKa

IIPEACETHI4K
Caseta 3a 3ApaBJbe

Mapraj aua fmauruh, c.p.
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