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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-61/2022-I 

4. мај 2022. године  

Ч А Ч А К 

 

На основу члана 63. Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

6/2019) и члана 110. став 1. Пословника о раду Скупштине града Чачка  – пречишћен 

текст („Службени лист града Чачка“ број 19/2019),   

 

С А З И В А М 

ШЕСНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Седница ће се одржати у среду 18. маја 2022. године у великој сали 

Скупштине града Чачка. 

 

Почетак седнице је у 10 сати. 

 

За седницу предлажем следећи 

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка 

 

2. Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Чачак за 2022. годину 

 

3. Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2022. години 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ 

Чачак број 492/5 од 31. јануара 2022. године 

 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак број 171/2 од 28. фебруара 2022. године 

 

6. Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину 

 

7. а) Извештај о раду Дома културе Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Дома 

културе Чачак 

 

8. а) Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама 

Статута Народног музеја Чачак 
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9. а) Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. 

годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама 

Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 

 

10. а) Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. 

годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама 

Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

11. Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину 

 

12. а) Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни 

Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

13. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину 

 

14. Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

15. Извештај о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину 

 

16. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији 

града Чачка за 2022. годину 

 

17. Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка за 2021. годину 

 

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

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима 

 

19. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 6348 КО 

Чачак Месној заједници Јездина и Месној заједници Придворица 

 

20. Предлог плана детаљне регулације „Лугови“ 

 

21. Предлог плана детаљне регулације „Спортски центар“ 

 

22. Предлог плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“ 

 

23. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. 

парцелама бр. 491/1 и 491/2 обе у КО Чачак 

 

24. Предлог решења  o прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 489/2, 489/6, 

489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи 
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25. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. 

парцели 101/1 КО Слатина 

 

26. Предлог решења о разрешењу односно избору два члана Савета за локални 

економски развој  

 

27. Предлог закључка о приступању изменама и допунама Пословника о раду 

Скупштине града Чачка 

 

28. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

29. Одборничка питања и одговори    

 

 

О б а в е ш т е њ а: 
 

(1) Одборницима се доставља материјал по предлогу дневног реда, изузев по 27. 

и 28. тачки. Материјал по овим тачкама одборницима ће бити достављен  

накнадно када га утврде овлашћени предлагачи. 

 

(2) Одборницима се доставља извод из записника са петнаесте седнице 

Скупштине од 24. и 25. фебруара 2022. године, ради усвајања. 

 

х х х  

Уколико је одборник из оправданих разлога спречен да присуствује седници 

Скупштине, у складу са чланом 48. став 2. Пословника Скупштине, дужан је да о томе 

обавести секретара Скупштине, непосредно, или на телефон 309-055.  

 

 

                      ПРЕДСЕДНИК 

        Скупштине града Чачка, 

                                                                                                          Игор Трифуновић 
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