
Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-62/22-I 

17. мај   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 

 

- Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине Скупштине града Чачка 

 

- Савет за пољопривреду Скупштине града Чачка 

 

р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 16. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 18. мај  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 ШЕСНАЕСТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

18. МАЈ 2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

1. Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка 

 

(Тачка 1. предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Одлуку о јавном задуживању града Чачка, у тексту који је утврдило Градско 

веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.             



 2 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Ило Михајловски,     

председник  Савета. 

 

 

2. Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за град Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за пољопривреду Скупштине града Чачка, на седници одржаној 16. 

маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, 

са 5 гласова за, без гласова против и уздржаних, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да донесе Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за град 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 Радован Шеварлић,     

председник  Савета. 

 

 

3. Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава 

у пољопривреди у 2022. години 

 

(Тачка 3. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за пољопривреду Скупштине града Чачка, на седници одржаној 16. 

маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, 

са 5 гласова за, без гласова против и уздржаних, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о условима и начину коришћења 

подстицајних средстава у пољопривреди у 2022. 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 Радован Шеварлић,     

председник  Савета. 

 

 

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

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

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  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 Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак 
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број 492/5 од 31. јануара 2022. 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. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

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

 

(Тачка 5. предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  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 Одлуку  о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 171/2 од 28. фебруара 2022. 

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. 

 

 

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

годину 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  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 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 17. маја  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 Градске 

стамбене агенције 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 одређена је Неда Шутић,     

председник  Савета. 

 

 

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

 

(Тачка 7.а) предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду Дома културе 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 12. маја  2022. године, разматрао је материјал 

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

Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду Дома културе 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. 

 

 

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

Дома културе Чачак 

 

(Тачка 7.б) предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  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 Одлуку о допунама Статута 

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

 

(Тачка 8.а) предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду Народног музеја 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 12. маја  2022. године, разматрао је материјал 

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

Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду Народног музеја 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. 

 

 

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

Статута Народног музеја Чачак 

 

(Тачка 8.б) предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  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 Одлуку о измени и допунама 

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

2021. годину 

 

(Тачка 9.а) предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 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 12. маја  2022. године, разматрао је материјал 

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

Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“ 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. 

 

 

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

Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 

 

            (Тачка 9.б) предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  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 Одлуку о измени и допунама 

Статута Градске библиотеке „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.   
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10. а) Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 

2021. годину 

 

(Тачка 10.а) предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 12. маја  2022. године, разматрао је материјал 

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

Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ 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. 

 

 

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

Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

(Тачка 10.б) предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  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 Одлуку о измени и допунама 

Статута Уметничке галерије „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.   
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11. Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину 

 

(Тачка 11. предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани 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 12. маја  2022. године, разматрао је материјал 

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

Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 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. 

 

 

 

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

 

(Тачка 12.а) предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду „Градског позоришта 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 12. маја  2022. године, разматрао је материјал 
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по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи 

Скупштини града Чачка да усвоји  Извештај о раду „Градског позоришта 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 Ивана Вукајловић,   

председник  Савета. 

 

 

 

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

Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

             (Тачка 12.б) предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  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 Одлуку о изменама и допуни 

Статута „Градског позоришта Чачак“ 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.   

 

 

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

годину 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  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 стручно усавршавање 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 12. маја  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 стручно 
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усавршавање 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. 

 

 

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

годину 

 

(Тачка 14. предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  2022. 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 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 локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 11. маја 2022. 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 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. 

 

 

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

 

(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 

 

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

13. маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 

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

Извештај о раду ЈУ „Туристичка организација 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 12. маја  2022. године, разматрао је материјал 

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

Скупштини града Чачка да усвоји Извештај о раду 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. 

 

 

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

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

предузећима 

 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  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 за грејање „Чачак“ 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.   

 

 

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

КО Чачак Месној заједници Јездина и Месној заједници Придворица 

 

(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  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. 6348 

КО Чачак Месној заједници Јездина и Месној заједници Придворица, у тексту 

који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.             
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За известиоца Савета на седници Скупштине одређен је Стефан 

Радовановић,   председник  Савета.   

 

 

18. Предлог плана детаљне регулације „Лугови“ 

 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 17. маја  2022. године, разматрао 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе План детаљне регулације 

„Лугови“, 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. 

 

 

19. Предлог плана детаљне регулације „Спортски центар“ 

 

(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 17. маја  2022. године, разматрао 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе План детаљне регулације 

„Спортски 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. 

 

 

20. Предлог плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“ 

 

(Тачка 22. предлога дневног реда) 

 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 17. маја  2022. године, разматрао 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе План  детаљне регулације 

„Кулиновачко поље“, 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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21. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на 

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

 

(Тачка 23. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  2022. 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 

кат. парцелама бр. 491/1 и 491/2 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.   

 

 

22. 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 

 

(Тачка 24. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки 

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

Чачка да донесе Решење o прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 

489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи, 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.   

 

 

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

кат. парцели 101/1 КО Слатина 

 

(Тачка 25. предлога дневног реда) 

 

 

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

седници одржаној 16. маја  2022. 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 

кат. парцели 101/1 КО Слатина, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.             
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3a ll3Becr[oqa Canera Ha ceTHLIIII4

PaAonanos[h, [pe,4ceAHrIr Canera.

Cryunrruue o4peleu je Cte(fan

IIPEACEAHI4K
Canera 3a JIoKaJTHI,I eKoHoMcKI{ pa:noj

Munyn Togoponuh, c.P.

IIPEACEAHI4K
Canem 3a craryr, Apyre rporuIce

u opranusaqujy
Crc(pan PaAonanoeuh, c.p.

IIPEACEAHI4K
Caneta 3a rloJborlpllBpe,{y

PaAonan [lenapruth, c.p.

NPEACEAHI4K
Casera:a 6Yget N (Pznaucuje

Irlno Muxaj JIoBcKlI, c.p.

IIPEACEAHTIK
Canera sa coqxja:rHy 3aIIrrrITy I{ ocraJle

ApymrBeHe AenarHocrl{
l4r;ana Byraj nonuh, c.P.

IIPEACEAHI4K
Caneta sa yp1anuzaM, KoMYHaJIHe

AenaTHocTLI pr 3atnTkrTy XI4BOTHe CpeAlIHe

He.ua IIIyruh, c.P.

Ta.nroct orlpaBKa o B e p a B a:

CEKPETAP
rpa4a rlaura,

Pouanluh
!." tzffi" 6
'.:' 1. ,,i:,';y'

Sl,ffiry


