
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-47/21-I 

30. март  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 

 

- Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка 

 

- Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

Скупштине града Чачка 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 7. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 1. април  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 СЕДМЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

1. АПРИЛ  2021. ГОДИНЕ 

 

 

1. Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка        

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Одлуку о јавном задуживању 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. 
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2. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

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

годину 

 

(Тачка 4.а) предлога дневног реда) 

 

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

29. марта 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 Измене и допуне програма пословања  Јавног 

предузећа за водоснабдевање „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 30. марта 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 

Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање 

„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 26. марта 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 Измене и допуне програма пословања 

Јавног предузећа за водоснабдевање „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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

 

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

    из система „Рзав“ 

 

(Тачка 4.б) предлога дневног реда) 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 26. марта 2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 
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реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да 

донесе Одлуку  о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система „Рзав“, 

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

материјалу за седницу Скупштине.          

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

 

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

пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину 

 

(Тачка 5.а) предлога дневног реда) 

 

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

29. марта 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 Измене и допуне програма 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 30. марта 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 

Измене и допуне програма 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 26. марта 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 Измене и допуне програма 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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и 

употребе канализације 

 

(Тачка 5.б) предлога дневног реда) 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 26. марта 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 ценама воде и употребе 

канализације, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине.          

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

 

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

пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2021. годину 

 

(Тачка 6.а) предлога дневног реда) 

 

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

29. марта 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 Измене и допуне програма 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  

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 30. марта 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 

Измене и допуне програма 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 26. марта 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 Измене и допуне програма пословања  
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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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

 

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

услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада 

 

(Тачка 6.б) предлога дневног реда) 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 26. марта 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 ценама комуналне услуге 

сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада, у тексту који је 

утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.          

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

 

5. 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 

 

(Тачка 7. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 30. марта 2021. године, разматрао 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе План детаљне регулације „Северни 

општински пут“, деоница од границе Генералног урбанистичког плана града 

Чачка 2015. у КО Трбушани до државног пута Iб реда – број 23, 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.           

 

 

6. Предлог измена и допуна Плана детаљне регулације за планирани 

аеродром - Прељина 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 30. марта 2021. године, разматрао 
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је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 

предложи Скупштини града Чачка да донесе Измене и допуне Плана детаљне 

регулације за планирани аеродром - Прељина, 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.           

 

7. Предлог одлуке о изради измена и допуна дела Плана детаљне 

регулације на потесу каменолом „Сушица“ – Здрављак 

 

(Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 30. марта 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 

дела Плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ – Здрављак, 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.           

 

8. Предлог решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и 

догадњом локалног пута број 123-6 Овчар Бања – Врнчани – Рошци – 

Јанчићи – Прањани  (Катрићи) 

 

(Тачка 10. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 29. марта  2021. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Решење о прибављању у јавну својину реконструкцијом и 

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

Прањани  (Катрићи), 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.   

 

9. Предлог решења о давању на коришћење и давању сагласности за 

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

 

(Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 29. марта  2021. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Решење  о давању на коришћење и давању сагласности за 
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издавање у закуп објекта на к.п. бр. 615/3 КО Премећа, 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.   

 

 

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

КО Чачак  

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 29. марта  2021. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Решење  о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 

6544/41 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.   

 

 

11.   Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о пословању 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 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 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о пословању 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 одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета.   
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12. а) Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 14.а) предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ 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. 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду „Градског 

позоришта 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 одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета.   

 

 

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

„Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

(Тачка 14.б) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 29. марта  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 допуни 

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 Стефан 

Радовановић, председник Савета.   

 

 

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

општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину 

 

(Тачка 15.а) предлога дневног реда) 

 

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

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

притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да усвоји   
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Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани 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. 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 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.   

 

 

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 

 

(Тачка 15.б) предлога дневног реда) 

 

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

на седници одржаној 29. марта  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 изменама и 

допунама Статута Међуопштинског историјског архива 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.   

 

 

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

2020. годину 

 

(Тачка 16. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о раду 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.    
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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 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду 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.   

 

 

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

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о раду Центра за социјални рад 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 Ило Михајловски, 

председник Савета. 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду Центра за 

социјални рад града 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.   

 

 

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

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2020. годину, у тексту који је 
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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 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Народног музеја 

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 Ивана 

Вукајловић, председник Савета.     

 

 

17.  Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  

 за 2020. годину 

 

(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 

 

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

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

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

Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 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. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 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.   
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18. Извештај о раду Дома културе Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 

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

29. марта 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 културе 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. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 26. марта 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 културе 

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 Ивана 

Вукајловић, председник Савета.   

 

 

19. Извештај о раду  Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 за 2020. годину 

 

(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 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. 

    

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину, у тексту који је утврдило 
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Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.       

 

За известиоца Савета на седници Скупштине одређена је Ивана 

Вукајловић, председник Савета.   

 

 

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

„Зрачак“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 22. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ 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. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји  Годишњи извештај о раду Центра 

за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ 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 Ивана 

Вукајловић, председник Савета.   

 

 

21. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак 

 за 2020. годину 

 

(Тачка 23. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање 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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х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 26. марта 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји  Годишњи извештај о раду Центра 

за стручно усавршавање 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 Ивана 

Вукајловић, председник Савета.   

 

 

22. Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак 

 за 2020. годину 

 

(Тачка 24. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину, у 

тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен 

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 30. марта 2021. године, разматрао 

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

предложи Скупштини града Чачка да  усвоји Годишњи извештај о раду Градске 

стамбене агенције Чачак за 2020. годину, у тексту који је утврдило Градско веће 

и који је одборницима достављен 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 26. марта 2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2020. 

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

материјалу за седницу Скупштине.             
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