
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-197/21-I 

1. децембар   2021. године  

Ч А Ч А К 

 

 

У складу са  чланом  62. став 1. Пословника о раду Скупштине града 

Чачка (“Сл. лист града Чачка” број  19/2019 – пречишћен текст),  

 

 

- Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка  

 

- Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине 

 града Чачка 

 

- Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине Скупштине града Чачка 

 

- Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

Скупштине града Чачка 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 12. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 2. децембар  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 ДВАНАЕСТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

2. ДЕЦЕМБАР  2021. ГОДИНЕ 

 

 

1. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године 

до 30.09.2021. године 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

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

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

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

Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 

30.09.2021. 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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2. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак за 2020/2021. годину 

 

(Тачка 3.а) предлога дневног реда) 

 

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

30. новембра  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 „Радост“ 

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. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 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 „Радост“ 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 „Радост“ Чачак за радну 2021/2022. годину 

 

(Тачка 3.б) предлога дневног реда) 

 

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

30. новембра  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 

„Радост“ Чачак 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. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 30. новембра 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 
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Годишњи план рада Предшколске установе „Радост“ Чачак 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. 

 

 

3. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 30. новембра  2021. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Одлуку о обављању комуналне делатности управљања 

јавним паркиралиштима, 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.   

 

х х х  

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 1. децембра  2021. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о обављању 

комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, 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. 

 

 

4. Предлог одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 1. децембра  2021. године, 

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

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 

Генералног урбанистичког плана Чачка 2035, 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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5. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење и 

уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 1. децембра 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 за проширење и уређење месног гробља „Лугови“ у 

Трбушанима, 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. 

 

 

6. Предлог одлуке о изради Измена и допуна дела Плана генералне 

регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 

(центар) 

 

(Тачка 7. предлога дневног реда) 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 1. децембра 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 генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у 

Чачку за урбанистичку целину 4.1 (центар), 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. 

 

 

7. Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 5217/32 КО 

Чачак 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 30. новембра  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. 

5217/32 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.   

 



8. Ilpe.Unor peurerra o upr6anrsarry y jasHy csojuHy rsrpa"ulrolu o6jeK:ra

sapaecrea Ha Ku. 6p. 6952 KO rla'rax

(Taura 9. upe4rora AHeBHor peAa)

Caeer 3a craryr, Apyre rrporrr{ce r{ opraHlrcallrajy Cxynrurl{He rpaAa r{aura, ua

ceAur{rru o4pNauoj 30. nonervr6pa 202I. roArrHe, pa3Marpao je ruarepujan uo onoj

TarrKr{ AHeBHor pelra v rprrroM, jeAHouacno, 3aKJ6frI{o Aa [peAnoxr CryuIrIT[H]I
rpaAa r{a.{xa Aa AoHece Perueme o upu6aerarby y januy crojnuy }I3rpa.uboM o6jerra
3ApaBcrBa Ha Krr. 6p. 6952 KO r{aqax, y reKcry Icoju je yrBpAI,Ino fpaacxo eehe kI

xoju je o46opnuqrEMa AocraBJbeH y Mareptrjury 3a ceAullqy Cryumr*tue.

3a I,I3BecrI4oIIa Casera Ha ceAHuIII{ Cxyumrune o4pelen je Cre([au
PaAonanosuh, upe4ce.{HI,IK Canera.

IIPEACE.4HI4K
Cauera 3a craryr, Apyre nponuce

u oprauzsaqujy
Cre$an PaAonauosuh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Casera sa coquja-uHy 3arrrrl,ITy LI ocrane

,{pylrrrBeHe AenarHocrlr
I4sana Byr<aj nonuh, c. p.

NPEACEAHI4K
Casera sa 6yqer u $unancuje,

Zno Mrxaj JIoBcKr{, c.p.

TIPEACEAHI4K
Caeera za yplauuzilM, KoMyHiIJIHe

,{eJraTHocTr{ v 3aruTuTy xI,IBoTHe cpeALIHe

Hela IIIyruh, c.p.

Ta.{Hocr orrrpaBKa o B e p a B a:

CEKPETAP
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