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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-121/22-I 

2. август 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 

 

- Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка 

 

- Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине 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 18. седнице 

Скупштине града Чачка, сазване за 3. август  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 ОСАМНАЕСТЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  

3. АВГУСТ  2022. ГОДИНЕ 

 

 

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

2022. годину  

 

(Тачка 1. предлога дневног реда) 

 

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

1. августа  2022. 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 2022. 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 Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 

 

 

2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. године 

до 30.06.2022. године 

 

(Тачка 2. предлога дневног реда) 

 

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

1. августа  2022. 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 01.01.2022. године до 

30.06.2022. године, у тексту који је утврдило Градско веће и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.       

  

За известиоца на седници Скупштине одређена је Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 

 

 

3. Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – 

Јездина - Лозница“ у Чачку  

 

(Тачка 4. предлога дневног реда) 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 2. августа 2022. године, разматрао 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Измене и допуне   Плана генералне 

регулације „Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку, 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 изменама и допунама Одлуке о одобравању и 

финансирању Програма за задовољавање потреба и интереса грађана у 

области спорта у Чачку 

 

(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 1. августа 2022. 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 одобравању и финансирању Програма за задовољавање потреба и 
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интереса грађана у области спорта у Чачку, 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 решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у 

предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2022/2023. 

години 

 

(Тачка 7. предлога дневног реда) 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 1. августа 2022. године, разматрао је 

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

предложи Скупштини града Чачка да донесе Решење о утврђивању већег броја 

деце у васпитним групама у предшколским установама чији је оснивач град 

Чачак у радној 2022/2023. години, 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 решењa о прибављању у јавну својину доградњом школске 

зграде и фискултурне сале ОШ „Др Драгиша Мишовић“  

 

(Тачка 8. предлога дневног реда) 

 

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

седници одржаној 1. августа  2022. 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 доградњом школске 

зграде и фискултурне сале ОШ „Др Драгиша Мишовић“, 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.   

 

 

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

пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 9.а) предлога дневног реда) 

 

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

1. августа  2022. 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 ЈКП 

„Комуналац“ 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 Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 2. августа  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 Измене и допуне програма пословања 

ЈКП „Комуналац“ 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 Славко Борисављевић,     

председник  Корисничког савета. 

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 2. августа 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 

Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ 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 Неда Шутић,     

председник  Савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 9.б) предлога дневног реда) 

 

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

1. августа  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 Измене и допуне програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ 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 Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 
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в) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 

31.12.2022. године 

 

(Тачка 9.в) предлога дневног реда 

 

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

1. августа  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 Измене и допуне програма одржавања чистоће 

на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2022. године, у тексту који 

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

седницу Скупштине.       

  

За известиоца на седници Скупштине одређена је Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 2. августа 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 

Измене и допуне програма одржавања чистоће на површинама јавне намене за 

период 01.01. – 31.12.2022. године, 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. 

 

 

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

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину 

 

(Тачка 10.а) предлога дневног реда) 

 

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

1. августа  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 Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци 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 Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 

 

х х х 
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Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 2. августа  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 Измене и допуне програма пословања 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 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 Славко Борисављевић,     

председник  Корисничког савета. 

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 2. августа 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 

Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 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 Неда Шутић,     

председник  Савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину 

 

(Тачка 10.б) предлога дневног реда) 

 

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

1. августа  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 коришћења буџетске помоћи  ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци 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 Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 

 

 

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

пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 11.а) предлога дневног реда) 

 

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

1. августа  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 Измене и допуне програма пословања  ЈП 
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„Градац“ 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 Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 

 

х х х 

 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 2. августа  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 Измене и допуне програма пословања  

ЈП „Градац“ 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 Славко Борисављевић,     

председник  Корисничког савета. 

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 2. августа 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 

Измене и допуне програма пословања  ЈП „Градац“ 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 Неда Шутић,     

председник  Савета. 

 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  програма 

коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 11.б) предлога дневног реда) 

 

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

1. августа  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 Измене и допуне  програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈП „Градац“ 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 Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 
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10. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма рада 

ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину 

 

(Тачка 12. предлога дневног реда) 

 

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

1. августа  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 Измене и допуне програма рада ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“ 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 Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 

 

х х х 

 

 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 1. августа 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 

Измене и допуне програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 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 давању сагласности на Измену програма рада и 

Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2022. годину 

 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 

 

 

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

1. августа  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 Измену програма рада и Финансијског плана 

Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ 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 Јасменка Луковић,     

заменик председника  Савета. 

 

х х х 
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 Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 

града Чачка, на седници одржаној 1. августа 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 

Измену програма рада и Финансијског плана Установе за физичку културу 

Спортски центар „Младост“ 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. 

 

 

12. Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног 

економског развоја за 2022. годину 

 

(Тачка 14. предлога дневног реда) 

 

 

 Савет за локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 29. јула  2022. 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 2022. годину, 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 Милун 

Тодоровић,   председник  Савета.   

 

 

* *  * 

 

 На основу члана 175. Пословника о раду Скупштине, (“Сл. лист града 

Чачка” број  11/2017),  надлежна радна тела: 

 

- Савет за статут друге прописе и организацију 

- Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне 

средине 

 

разматрала су поднете амандмане на предлоге аката са дневног реда седнице 

Скупштине и Скупштини града Чачка подносе 

 

 

ИЗВЕШТАЈ НАДЛЕЖНИХ РАДНИХ ТЕЛА 

 ПО ПОДНЕТИМ АМАНДМАНИМА 

 

  

 Савет за статут друге прописе и организацију, на седници одржаној 1. 

августа 2022. године, разматрао је испуњеност формално-правних услова 

поднетих амандмана и дао мишљење по поднетим  амандманима на: 
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- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – 

Јездина - Лозница“ у Чачку  

 

које су поднели одборници Никола Наумовић и Предраг Кузмановић. 

 

Амандман на Предлог измена и допуна Плана генералне регулације 

„Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку, поднео је одборник Никола Наумовић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па предлаже Скупштини да поднети амандман прихвати. 

 

х х х 

 

Амандман на Предлог измена и допуна Плана генералне регулације 

„Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку, поднео је одборник Предраг 

Кузмановић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је прихватио поднети 

амандман, па предлаже Скупштини да поднети амандман прихвати. 

 

За известиоца на седници Скупштине одређен је Стефан Радовановић, 

председник Савета. 

 

х х х 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, 

на седници одржаној 2. августа 2022. године, разматрао је амандмане на: 

 

- Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац –  

 Јездина - Лозница“ у Чачку  

 

које су поднели одборници Никола Наумовић и Предраг Кузмановић. 

 

Амандман на Предлог измена и допуна Плана генералне регулације 

„Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку, поднео је одборник Никола Наумовић. 

 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине је 

прихватио поднети амандман, па предлаже Скупштини да поднети амандман 

прихвати. 

 

х х х 

 

Амандман на Предлог измена и допуна Плана генералне регулације 

„Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку, поднео је одборник Предраг 

Кузмановић. 

 

 Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

је прихватио поднети амандман, па предлаже Скупштини да поднети амандман 

прихвати. 
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IIPEACEAHI,IK
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IIPEACEAHI4K
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