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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-176/2022-I 

21. октобар 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  („Службени 

лист града Чачка“ – пречишћен текст број 19/2019 и 14/2022),   

 

С А З И В А М 

ДЕВЕТНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Седница ће се одржати у петак 28. октобра 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 решења о престанку мандата одборника 

 

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

30.09.2022. године 

 

3. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак за 2021/2022 

 

 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада 

Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2022/2023. годину 

 

 в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  о  изменама и допунама 

Статута Предшколске Установе „Радост“ Чачак 

 

4. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак за 2021/2022 

 

 б) Предлог одлуке  о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 

установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2022/2023. годину 

 

 в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

 

5. Предлог одлуке  о давању сагласности на План рада Регионалног центра за 

таленте Чачак за школску 2022/2023. годину 
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6. Предлог одлуке о давању сагласности на Изменe и допунe Годишњег програма 

пословања и Плана рада “Градске стамбене агенције“ Чачак за 2022. годину 

 

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

комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

 

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

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима  

 

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

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину 

 

 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Допуну програма коришћења 

буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину 

 

10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије 

за крајње купце 

 

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

пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Чачак“ Чачак број  6842/2 од 23. септембра 2022. године 

 

11.  Предлог одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене града 

Чачка 

 

12.  Предлог одлуке о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за 

узбуњивање града Чачка 

 

13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе Дом културе 

Чачак 

 

14. Предлог одлуке о допуни Одлуке о градским управама 

 

15. Предлог одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти ван здравствене установе и издавање потврде смрти 

 

16. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног 

топловода и прикључне коморе за потребе зграде на Љубић кеју намењене 

избеглим лицима 

 

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

парцели број 492/1 КО Чачак 

 

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

парцелама број 525/1 и 525/2 обе КО Чачак 
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19. Предлог решења о давању на коришћење објекта и пословног простора и 

давање сагласности за издавање у закуп пословног простора Месној заједници 

Горња Трепча 

 

20. а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и 

путеве „Градац“ Чачак 

 

б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак 

 

21. а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ 

Мрчајевци 

 

б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

22. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

23. 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 1. и 

22. тачки. Материјал по овим тачкама одборницима ће бити достављен  

накнадно, када га утврди овлашћени предлагач. 

 

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

Скупштине од 3. августа 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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