
 1 

 

          

Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-46/2021-I 

23. март 2021. године  

Ч А Ч А К 

 

На основу члана 63. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

6/2019) и члана 110. став 1. Пословника о раду Скупштине града Чачка  – пречишћен 

текст („Службени лист града Чачка“ број 19/2019),   
 

С А З И В А М 

СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Седница ће се одржати у четвртак 1. априла 2021. године у великој сали 

Скупштине града Чачка. 

 

Почетак седнице је у 10 сати. 

 

За седницу предлажем следећи 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраном одборнику 

 

2. Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка        

 

3. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета града Чачка за 2020. годину 

 

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

пословања  Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система 

„Рзав“ 

 

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

пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе 

канализације 

 

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

пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге 

сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада 
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7. Предлог плана детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од 

границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. у КО Трбушани до 

државног пута Iб реда – број 23 

 

8. Предлог измена  и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - 

Прељина 

 

9. Предлог одлуке о изради измена и допуна дела Плана детаљне регулације на 

потесу каменолом „Сушица“ – Здрављак 

 

10. Предлог решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и догадњом 

локалног пута број 123-6 Овчар Бања – Врнчани – Рошци – Јанчићи – Прањани               

(Катрићи) 

 

11. Предлог решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у 

закуп објекта на к.п. бр. 615/3 КО Премећа 

 

12. Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 6544/41 КО 

Чачак  

 

13.   Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2020. годину 

 

14. а) Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута „Градског 

позоришта Чачак“ Чачак 

 

15. а) Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани 

 

16. Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. 

годину 

 

17. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину 

 

18. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2020. годину 

 

19.  Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину 

 

20. Извештај о раду Дома културе Чачак за 2020. годину 

 

21. Извештај о раду  Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину 

 

22. Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак за 2020. годину 



,

23. foaururbr,r r,r3Berrrraj o paay I]eurpa 3a crpyqHo ycaBprrraBame r{a.{ar sa2020. roAIrHy

24.lotultrblr r43Berrrraj o paay lpa4cxe cravr6ene arenquje r{a.raK sa2020. roAI,IHy

25.a) Ilpe4nor oAnyKe o yceajarry fo4ramrrer rrraHa fpagcror ura6a 3a BaHpeAHe

curyaquje Ha repr.{roptjurpaaa r{aqra za202l. roAI,IHy

6) fo4urux,z rzsneruraj o paAy fpa4cror rura6a 3a BaHpeAHe craryaqzje Ha

repuropraju rpaAa r{a.rra za2020. roAr4Hy

26. flpe4nor leKnapaqraje o yno:ra $ynrquje yrpaBrbarra JByAoKI4M pecypcuMa y rpaAy
r{aury

2T.llpeputo:lu Koir,rucuje 3a KaApoBe rr MaHAarHo raMyHr{TercKa rturar+,a

28. Oa6oprurqKa [r,rrarba r4 oAroBoprl

06aseurrerra:

(1) Oa6opnurlr4Ma ce locraBJba uarepuja,r ro npeAnory AHeBHor peAa, LI3y3eB rlo
TaqKaMa T. *r 27. Marepuja;r rro oBr4M TaqKaMa o46opuraqulra he 6utu goctaBJbeH

HaKHaAHo, KaAa ra yrBpAra osrauheHu npeAnara.r.

(2) Oa6opuurJvrMa ce AocraBJba r43BoA v3 3artutcmura ca tuecre ceAHr,rqe Crcynurrraue

o a 28. jauy apa 2021 . ro.qr4He, pagu y ceajat+a.

xxx
Yxomaro je o46opru4K r,r3 orpaBAaHrax pa3nora crpeqeH Aa rrprrcycrnyje ce4ruaqu

Cxynru:ruue, y cKnaAy ca qraHoM 48. crae 2. IlocnosHzra Crynnrrr4He, AyxaH je 4a o :rorrre

o6anecrra ceKperapa Crynmrrane, Henocpe [:ao, ptrrt ua reneSou 3 09-05 5.

I{a.rxa,
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