
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-25/22-I 

23. фебруар   2022. 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 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 15. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 24. фебруар  2022. 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 ПЕТНАЕСТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

24. ФЕБРУАР  2022. ГОДИНЕ 

 

 

1. Предлог одлуке о утврђивању економске цене Програма васпитања и 

образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о утврђивању економске цене Програма васпитања и образовања у 

предшколским установама чији је оснивач град Чачак, 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 давању сагласности на Програм рада Дома културе 

Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. 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 Програм рада Дома културе Чачак за 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 21. фебруара 2022. 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 

Програм рада Дома културе Чачак за 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 давању сагласности на Програм рада Народног музеја 

Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. 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 Програм рада Народног музеја Чачак за 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. 
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х х х 

 

  

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 21. фебруара 2022. 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 

Програм рада Народног музеја Чачак за 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. 

 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке 

галерије „Надежде Петровић“ Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. 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 Програм рада Уметничке галерије „Надежде 

Петровић“ Чачак за 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 21. фебруара 2022. 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 

Програм рада Уметничке галерије „Надежде Петровић“ Чачак за 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. 

 

 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске 

библиотеке  „Владислав Петковић Дис“ за 2022. годину 

 

(Тачка 7. предлога дневног реда) 
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 Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

23. фебруара  2022. 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 Програм рада Градске библиотеке  „Владислав 

Петковић Дис“ за 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 21. фебруара 2022. 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 

Програм рада Градске библиотеке  „Владислав Петковић Дис“ за 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. 

 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

за 2022. годину 

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. 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 Програм рада Међуопштинског историјског 

архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 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 21. фебруара 2022. 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 

Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 
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Горњи Милановац и Лучани за 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. 

 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског 

позоришта Чачак“ Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 9. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. 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 Програм рада „Градског позоришта Чачак“ 

Чачак за 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 21. фебруара 2022. 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 

Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 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. 

 

 

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

„Зрачак“ Чачак за 2021. годину 

 

(Тачка 10. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. 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 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 21. фебруара 2022. 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 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. 

 

 

9. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план Центра за 

пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“  Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. 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 Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“  Чачак за 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 21. фебруара 2022. 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 центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“  Чачак за 

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. 
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10. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада 

Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. 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 и Програм рада Центра за 

стручно усавршавање Чачак за 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 21. фебруара 2022. 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 и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 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. 

 

 

11. Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 22. фебруара  2022. 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 усклађивању оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима, 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.   
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12. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 

5597/20  КО Чачак  Месној заједници Кључ 

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

  

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

седници одржаној 22. фебруара  2022. 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 пословне зграде на кп. 

бр. 5597/20  КО Чачак  Месној заједници Кључ, 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. Предлог решења о размени к.п. бр. 1960/8 за к.п. бр. 1964/10, 1964/11 и 

дела к.п. бр. 1960/6 све у КО Љубић 

 

(Тачка 16. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 22. фебруара  2022. 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. 1960/8 за к.п. бр. 1964/10, 

1964/11 и дела к.п. бр. 1960/6 све у КО Љубић, 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. Предлог програма енергетске ефикасности града Чачка 

      за период 2022-2024.  

 

(Тачка 17. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 22. фебруара 2022. године, разматрао је материјал по овој тачки 

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

Чачка да  донесе  Програм енергетске ефикасности града Чачка за период 2022-

2024., 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. 
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15. Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине за 2022. годину 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

 

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

23. фебруара  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 

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. 

 

 

16. Предлог одлуке о допунама Одлуке о организовању Установе Дом 

културе Чачак 

 

(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 22. фебруара  2022. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Одлуку о допунама Одлуке о организовању Установе 

Дом културе 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.   

 

 

17. Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању Установе 

Народни музеј  Чачак 

 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 22. фебруара  2022. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Одлуку  о измени и допунама Одлуке о организовању 

Установе Народни музеј  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.   
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18. Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању Установе 

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ 

 

(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 22. фебруара  2022. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Одлуку о измени и допунама Одлуке о организовању 

Установе Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 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.   

 

 

19. Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању Установе 

Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак 

 

(Тачка 22. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 22. фебруара  2022. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Одлуку  о измени и допунама Одлуке о организовању 

Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ 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.   

 

 

20. Предлог одлуке о допунама Одлуке о организовању Установе 

„Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани 

 

(Тачка 23. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 22. фебруара  2022. године, разматрао је материјал по овој 

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

града Чачка да донесе Одлуку о допунама Одлуке о организовању Установе 

„Међуопштински историјски архив“ 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.             



,
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3a r{3Becrr{orla Casera Ha ceAur.rqrr Cxyururune ogpelen je Cre(lau
Pagonanoezh, [pe.4ceAHr{x Caeera.

21. IlpeAnor onrlrxe o usrraeuan4a I,r lon).nu OlryKe o ocHr.Isarby YcraHone
xymype ..fpa.qcr<o uosopumre 9aqaK" LIaqaK

(Taura 24. rrpeg'rrora AHeBHor peAa)

Caner 3a craryr, Apyre [porr{ce r{ optaHrrcarlujy Cxynurrr{He lpaAa Havxa, ua
ceAHr.rrlr4 o4pNanoj 22. $e6pyapa 2022. roAr.rHe, pa3Marpao je uareprajm no onoj
TatIKI4 AHeBHor pe4a 14 rrprrroM, je4uor:racno, 3axryqIao Aa rrpeAnoNz Cxyrurrrr,rH]r
rpaAa r{aqKa Aa AoHece O4nyxy o r.r3MeHaMa r{ IorryHu O4nyre o ocHr,rBiuby
Yctanose Kynrype ,,fpa4cxo [o3opr{rrrre r{aqax" r{auaK, y reKcry rojrE je yrBpAr.rno
fpa4cro sehe r xojra je o46opHuqr.rMa AocraBJbeu y uareprajany 3a ceAHr{rly
Crynrurnue.

3a lr3Becrraoqa Caeera Ha ceAHr4rlr.r Cxynurrune o4peleu je Cre(pair
Pa4onauonrlh, flpelceAHr{lc Caeera.

NPEACEAHI,IK
Casera 3a JroKzIJIHra eKoHoMcKI,r pasnoj

Munltr To4oponuh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Casera 3a craryr, npyre nponr4ce

u oprauzsaqujy
Cre(f an PaAoeauosllh, c.p.

NPEACEAHI,IK
Canera sa 6yuer ra (fnuancuje

Irlno MllxajnoBcKra, c.p.

IIPEACEAHI4K
Caeera sa coqujanHy 3arrrrr4Ty tr ocrrure

ApyrrrTBeHe AenaTHocTrr
I4uala Bynaj noauh, c.p.

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

CEKPETAP
Crcynumune rpaAa rlaura,

Bra4rairaup PouanAuh
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