
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-166/21-I 

14. октобар   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 11. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 15. октобар  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 ЈЕДАНАЕСТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

15. ОКТОБАР  2021. ГОДИНЕ 

 

 

1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 

2021. годину  

 

(Тачка 1. предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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.             
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За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски,   

председник  Савета. 

 

 

2. Предлог одлуке о измени Одлуке о јавном задуживању града Чачка 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Одлуку о измени Одлуке 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. 

 

 

3. Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног 

економског развоја за 2021. годину 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

 Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 12. октобра 2021. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног 

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

донесе Одлуку о условима и начину реализације Програма локалног економског 

развоја 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 Милун Тодоровић,   

председник  Савета. 

 

 

4. Предлог програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Чачка за 2021. годину 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Програм о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине 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 урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 11. октобра  2021. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе  Програм о изменама 

Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 

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 Неда Шутић,   

председник  Савета 

 

 

5. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 

01.01 – 30.06.2021. године (други квартал) 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 

– 30.06.2021. године (други 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  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 11. октобра  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 – 30.06.2021. 

године (други квартал),  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. 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 11. октобра  2021. године, разматрао је материјал по овој тачки 

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



 4 

Чачка да усвоји Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за 

период од 01.01 – 30.06.2021. године (други 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. 

 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма 

пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 11. октобра  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 одређена је Неда Шутић,   

председник  Савета 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 11. октобра  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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 
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7. а) Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма 

пословања  ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 7.а) предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 

„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 урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 11. октобра  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 „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 Неда Шутић,   

председник  Савета 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 11. октобра  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 „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 Славко Борисављевић, 

председник Корисничког савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма  

буџетске помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 7. б) предлога дневног реда) 

 

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

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

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



 6 

Одлуку  о  давању сагласности на измене и допуне Програма  буџетске помоћи  

ЈКП „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. 

 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Чачак“ Чачак број 5395/1 од 22. септембра 2021. године  

 

(Тачка 7. в) предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 5395/1 од 22. септембра 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. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 

„Моравац“ Мрчајевци 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 11. октобра  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 „Моравац“ 

Мрчајевци 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 одређена је Неда Шутић,   

председник  Савета 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 11. октобра  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 „Моравац“ Мрчајевци 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. 

 

 

9. а) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Градско зеленило“  Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 9.а)  предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 

„Градско зеленило“  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 11. октобра  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 „Градско зеленило“  

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 Неда Шутић,   

председник  Савета 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 11. октобра  2021. године,  разматрао је материјал по овој тачки 

дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града 
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Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Градско зеленило“  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 измене и допуне Програма 

коришћења  буџетске помоћи  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. 

годину 

 

         (Тачка 9. б) предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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  ЈКП „Градско зеленило“ 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. 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма 

одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину 

 

         (Тачка 9. в) предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 одржавања јавних 

зелених површина у граду Чачку 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. 

 

 

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

пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 10. а) предлога дневног реда) 

 

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

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

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

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 11. октобра  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 одређена је Неда Шутић,   

председник  Савета 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 11. октобра  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. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне  Програма 

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

 

(Тачка 10. б) предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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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11. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  Годишњег 

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

2021. годину 

 

(Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 Годишњег програма 

пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ 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 11. октобра  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 Годишњег програма пословања и плана рада 

„Градске стамбене агенције“ 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 Неда Шутић,   

председник  Савета 

 

х х х 

 

 Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 11. октобра  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 Годишњег 

програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ 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. 

 

12. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада 

ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 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. 

 

x x x 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 13. октобра 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 Ивана Вукајловић,   

председник  Савета. 

 

 

13.  Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана и 

Програма рада д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 Плана и Програма рада д.о.о. 

„Научно технолошки парк“ 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. 

 

x x x 

 

 Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 12. октобра 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 Плана и Програма рада 

д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак 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 Милун Тодоровић,   

председник  Савета. 

 

 

14. Предлог одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и 

Финансијског плана установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 14. предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 Програма рада и Финансијског плана 

установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ 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. 

 

x x x 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 13. октобра 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 Програма рада и Финансијског плана установе за физичку културу 

Спортски центар „Младост“ 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. 

 

15. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа 

на подручју града Чачка 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 13. октобра 2021. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку  о измени и допуни Одлуке 

о мрежи јавних основних школа на подручју 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 Ивана Вукајловић,   

председник  Савета. 
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16. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак за 2020/2021. годину 

 

(Тачка 16. а) предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак за 2020/2021. 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. 

 

x x x 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 13. октобра 2021. године,  разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о остваривању Годишњег 

плана рада Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2020/2021. 

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. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада 

Предшколске установе „Моје детињство“ за радну 2021/2022. годину 

 

(Тачка 16. б) предлога дневног реда) 

 

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

12. октобра  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 Предшколске установе 

„Моје детињство“ за радну 2021/2022. 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. 

 

x x x 

 



 14 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 13. октобра 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 Предшколске установе „Моје детињство“ за радну 

2021/2022. 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. 

 

 

17. Предлог одлуке о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату 

плата изабраних лица и накнадама за рад у органима града 

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 13. октобра  2021. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Одлуку о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и 

исплату плата изабраних лица и накнадама за рад у органима града, 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.   

 

 

18.  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације система за 

пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска 

Балуга и Виљуша 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 11. октобра  2021. године,  

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 

Плана детаљне регулације система за пречишћавање отпадних вода са 

постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша,  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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19. Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије 

града Чачка у 2021. години 

 

(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Одлуку о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 

2021. години,  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. 

 

20. Предлог решења о размени к.п. бр. 4963/9 за к.п. бр. 4962/2 обе у КО Чачак 

 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 13. октобра  2021. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Решење о размени к.п. бр. 4963/9 за к.п. бр. 4962/2 обе у 

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.   

 

 

21. Предлог решења о прибављању у јавну својину и давању на коришћење 

пословног простора на к.п. бр. 802 КО Чачак Апотекарској установи Чачак 

 

(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 13. октобра  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 и давању на 

коришћење пословног простора на к.п. бр. 802 КО Чачак Апотекарској установи 

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.   

 

           ПРЕДСЕДНИК                        ПРЕДСЕДНИК 

Савета за статут, друге прописе        Корисничког савета јавних служби 

и организацију                                                    Славко Борисављевић, с.р. 

    Стефан Радовановић, с.р. 
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