
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-111/21-I 

28. јун   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 

 

- Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка 

 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 9. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 29. јун  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 ДЕВЕТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

29. ЈУН 2021. ГОДИНЕ 

 

 

1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2020. годину 

 

(Тачка 1. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Одлуку о завршном рачуну буџета града 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. 

 

 

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка 

      за 2021. годину 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 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. 

 

 

3.  Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице 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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји   Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице 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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

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

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

4.  а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 

 

  (Тачка 4а предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље 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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље 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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП 

„Рзав“ Ариље број 47/2021 од 26. априла 2021. године 

 

(Тачка 4б предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље 
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број 47/2021 од 26. априла 2021. 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. 

 

 

5. Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ 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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ 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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

6. а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину 

 

(Тачка 6а предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину, у тексту који 
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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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број  5/2021 од 29. марта 2021. године 

         

            (Тачка 6б  предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци број  5/2021 од 29. марта 2021. 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. 

 

 

7. а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 7а  предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 пословању ЈКП „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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји Извештај о пословању ЈКП „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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Чачак“ Чачак број 1438 од 26. фебруара 2021. године 

 

(Тачка 7б  предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак 

број 1438 од 26. фебруара 2021. 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. 

 

 

8. а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 8а  предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 пословању ЈКП „Паркинг сервис“ 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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји  Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ 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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021. године 

 

(Тачка 8б  предлога дневног реда) 

 

 

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

28. јуна 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 Надзорног одбора ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021. 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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9. а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину  

 

(Тачка 9а  предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ 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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји  Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ 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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

х х х  

 

  Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

   

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја 2021. године 

 

(Тачка 9б  предлога дневног реда) 

 

 

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

28. јуна 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 Надзорног одбора ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја 2021. 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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10. а) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 10а  предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о пословању 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. 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји   Извештај о пословању 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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП 

„Градац“ Чачак број 06-04/2021-II од 28. априла 2021. године 

 

     (Тачка 10 б  предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак 

број 06-04/2021-II од 28. априла 2021. 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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11. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 11а  предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  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 

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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

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

 

(Тачка 11б  предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 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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12. а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 

 

(Тачка 12а  предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ 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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ 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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Комуналац“ Чачак број 158/3 од 8. јуна 2021. године 

 

(Тачка 12 б  предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ 

Чачак број 158/3 од 8. јуна 2021. 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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13. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 

од 01.01 – 31.03.2021. године (први квартал) 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 2021. 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 

– 31.03.2021. године (први квартал), 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 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 25. јуна  2021. 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 – 31.03.2021. године (први квартал), 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. 

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

нема мишљење за Скупштину по овој тачки дневног реда, јер седница Савета  

заказана за 25. јун 2021. године није одржана, пошто није постојао кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.   

 

 

14. Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. 

годину 

 

(Тачка 14. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о раду доо „Научно технолошки парк 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 
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 Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 24. јуна 2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

усвоји Извештај о раду доо „Научно технолошки парк 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 Милун Тодоровић,   

председник  Савета. 

 

 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма рада 

ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

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

28. јуна 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 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 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 25. јуна 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 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 Снежана Аврамовић,   

заменик председника  Савета. 

 

 

16. Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у 

предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2021/2022. 

години  

 

(Тачка 16. предлога дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

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

по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи 
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Скупштини града Чачка да донесе Решење о утврђивању већег броја деце у 

васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град Чачак у 

радној 2021/2022. години, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.             

 

За известиоца на седници Скупштине одређена је Снежана Аврамовић,   

заменик председника  Савета. 

 

 

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

кп. бр. 4930/3 КО Чачак  

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 28. јуна  2021. 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 

кп. бр. 4930/3 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 Радивоје 

Мијаиловић, заменик председника  Савета.   

 

 

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

издавање у закуп објекта на к.п. бр. 2281 КО Прељина 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 28. јуна  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 

издавање у закуп објекта на к.п. бр. 2281 КО Прељина, 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.   

 

19. Предлог решења о прибављању из јавне својине Републике Србије у 

јавну својину града Чачка грађевинског земљишта у идеалном уделу ½ 

катастарске парцеле 454/2 КО Чачак 

 

(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 28. јуна  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града 
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r{aqKa Aa ,{oHece Peruerre o npra6anrarby rr3 janue crojzHe Peny6mar<e Cp6nje y
janny cnojrny rpaAa qaqxa rpalenrancxor 3eMJrlrrrrra y r.rAeirJrHoM yAeny %
KaracrapcKe rrapqene 45412 KO r{a.{arc, y reKcry rcojr je },rBpArano fpa4cxo nehe u
rcojra je o46opuraqnMa AocraBJbeH y MarepptJury 3a ceAHr..rqy Cryururuue.

3a ra3Becrr.roqa Casera Ha ce1Hr.rqr Cxyururuue o4peleu je Pa4ranoje
Mujarnonth, saueHrzr [peAceAHr{xa Caner:a.

20.Ilpearor pemerba o npra6anmarby y jaeH), cnojrury rpaaa rlaqKa rru. 6p.
3015/4 KO Poruqz

(Tavxa 20. upe4nora AHeBHor pe.4a)

Caeeir 3a craryr, Apyre rpolr4ce r,r opraHr.r3aqrzjy Cryrurrrraue rpaAa rlauxa, ua
ceAHLIqu o4pNanoj 28. jyua 202I. roALIHe, pa3Marpao je rraatepujaJr rro onoj ra.rxr,r
AHeBHor pella v rlplrroM, je4nornacuo, 3aKJbfr]ro Aa [pe.qJroNu Cxyurrrrr.rH]r rpaAa
r{a.{Ka Aa Aouece Perueme o upu6anrsatuy y januy cnojuHy rpaAa Yaqxa xu. 6p.
301514 KO Poruqr, y reKcry rcoju je yrBpAprrro fpa4cxo nehe z roju je o46opuuquua
AocraBJEeH y uar:epnja-iry 3a ceAHrarly CryflrrruHe.

3a r.r3Becrraorla Casera Ha ce.qHr.rur Cryuurrune o4pelell je Pa4unoje
Muj aunonuh, sarrrenrax [peAceAHr4ra Casera.

3AMEHI4K IPEACEAHI4KA
Caeera 3a craryr, Apyre rrponuce

N oprann:aqujy
Pa4rznoje Mrzjaunonuh, c.p.

3AMEHI4K NPEACEAHI4KA
Casera sa coqujanuy 3arrrrrrry r{ ocrirne

ApyIIITBeHe AerraTHOCTr.r

CueNana Anpal,ronuh, c.p.

IIPEACEAHTIK
Kopr,rcurz.rxor caBera j anuzx cnyx6n

Cnaexo Eopucanrenr.rh, c.p.

NPEACEAHI,IK
Casera 3a JroKanHr{ eKoHoMcKr{ pa:noj

Munyu To4oponuh, c.p.

IIPEACEAHI,IK
Casera sa 6yqer ra $unaucuje

I4;ro MnxajJroBcrr{, c.p.

Taquocr ornpaBra o B e p a B a:


