
Република Србија 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-220/22-I 
27. децембар   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  21/22 – пречишћен текст),  
 
 

- Савет за пољопривреду Скупштине града Чачка 
 

- 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 
 
р а з м а т р а л и  су  питања  која се налазе на  дневном реду 21. седнице 
Скупштине града Чачка, сазване за 28. децембар  2022. године, дали своје 
мишљење, и полазећи од одредаба члана 108. Пословника о раду Скупштине 
града Чачка (“Сл. лист града  Чачка” број 21/22 – 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 ДВАДЕСЕТ ПРВЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  
28. ДЕЦЕМБАР  2022. ГОДИНЕ 

 
 

1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину 
 
(Тачка 1. предлога дневног реда) 

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

26. децембра  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 
притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе    
Одлуку  о буџету града Чачка за 2023. 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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2. Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за
територију града Чачка

(Тачка 2. предлога дневног реда)

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној
26. децембра  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 локалним комуналним таксама за територију града
Чачка, 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. 

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП
„Дубоко“ Ужице за 2023. годину

(Тачка 4. предлога дневног реда)

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној
26. децембра  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 пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за
2023. 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 27. децембра 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 пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. 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, 
председница  Савета. 

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

одржаној 27. децембра 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 пословања ЈКП 
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„Дубоко“ Ужице за 2023. 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. 
 
 

4. A) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из 
система „Рзав“ 
 
(Тачка 5.А) предлога дневног реда) 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 цени воде из система „Рзав“, 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 

 
Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 27. децембра 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 цени воде из система 
„Рзав“, 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. 
 

 
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
„Рзав“ Ариље  за 2023. годину 

 
 (Тачка 5.Б) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2023. 
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 
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Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 пословања ЈП „Рзав“ 
Ариље за 2023. 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. 
 
 

5. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и 
употребе канализације 
 
(Тачка 6.А) предлога дневног реда) 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 ценама воде и употребе канализације, 
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 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 ценама воде и 
употребе канализације, 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. 
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Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Водовод“ Чачак за 2023. годину 
 

  (Тачка 6.Б) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 
2023. 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 27. децембра 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 пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 пословања ЈКП 
„Водовод“ Чачак за 2023. 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. 
 
 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 
ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину 

  
 (Тачка 6.В) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 Програм буџетске помоћи ЈКП „Водовод“ 
Чачак за 2023. 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. 
 
 

6. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне 
услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада 
 
(Тачка 7.А) предлога дневног реда) 
 
Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

26. децембра  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 ценама комуналне услуге сакупљања, 
транспорта и депоновања комуналног отпада, 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 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 ценама комуналне 
услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада, 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. 
 
 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Комуналац“ Чачак за 2023. годину 

 
             (Тачка 7.Б) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 
2023. годину, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима 
достављен у материјалу за седницу Скупштине.     

   



 7 

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 27. децембра 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 пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. 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,     

председница  Савета. 
х х х 

 
Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 27. децембра 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 пословања ЈКП 
„Комуналац“ Чачак за 2023. 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. 
 
 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења 
буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину 

 
             (Тачка 7.В) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 
„Комуналац“ Чачак за 2023. 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. 
 
Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће 
на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2023. године 
 
(Тачка 7.Г) предлога дневног реда) 
 
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 2022. године, 
разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, 
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закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о давању 
сагласности на Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене за 
период 01.01. – 31.12.2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 одржавања чистоће 
на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2023. 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 Славко Борисављевић,     

председник  Корисничког савета. 
 
 

Д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања 
комуналног отпада за период 01.01. – 31.12.2023. године 
 
(Тачка 7.Д) предлога дневног реда) 
 
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 сакупљања комуналног отпада за период 01.01. – 
31.12.2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 сакупљања 
комуналног отпада за период 01.01. – 31.12.2023. 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 Славко Борисављевић,     

председник  Корисничког савета. 
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Ђ) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања 
делатности зоо хигијене за период 01.01. – 31.12.2023. године 
 

 (Тачка 7.Ђ) предлога дневног реда) 
 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 обављања делатности зоо хигијене за период 01.01. – 
31.12.2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 обављања делатности 
зоо хигијене за период 01.01. – 31.12.2023. 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 Славко Борисављевић,     

председник  Корисничког савета. 
 
 

7. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину 
 
(Тачка 8.А) предлога дневног реда) 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 
за 2023. 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 27. децембра 2022. године, 
разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, 



 10 

закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о давању 
сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 пословања ЈКП 
„Моравац“ Мрчајевци за 2023. 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. 
 
 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 
ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину 
 
(Тачка 8.Б) предлога дневног реда) 

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

26. децембра  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 буџетске помоћи ЈКП „Моравац“ 
Мрчајевци за 2023. 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. 
 
 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних 
зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. 
годину 
 
(Тачка 8.В) предлога дневног реда) 

 
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 одржавања јавних зелених површина на територији 
насељеног места Мрчајевци за 2023. годину, у тексту који је утврдило Градско 
веће и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.        



 11 

За известиоца на седници Скупштине одређена је Неда Шутић,     
председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 одржавања јавних 
зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. 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. 
 

 
Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања 
комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. 
годину 

 
            (Тачка 8.Г) предлога дневног реда) 
 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 сакупљања комуналног отпада на територији 
насељеног места Мрчајевци за 2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 сакупљања 
комуналног отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. 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. 
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Д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања 
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју 
насељеног места Мрчајевци за 2023. годину 

 
 (Тачка 8.Д) предлога дневног реда) 
 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 чишћења и прања површина јавне намене и површина у 
јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци за 2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 чишћења и прања 
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног 
места Мрчајевци за 2023. 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. 
 
 

8. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину 
 
(Тачка 9.А) предлога дневног реда) 
 
Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

26. децембра  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 пословања ЈКП „Градско зеленило“ 
Чачак за 2023. 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 
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Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. 
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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 пословања ЈКП 
„Градско зеленило“ Чачак за 2023. 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. 
 

 
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења 
буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину 

 
            (Тачка 9.Б) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 
„Градско зеленило“ Чачак за 2023. 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. 
 
 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 
одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину 
 
(Тачка 9.В) предлога дневног реда) 

 
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 јавних зелених површина 
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у граду Чачку 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 јавних зелених површина у граду Чачку 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. 
 
 

Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних 
зелених површина у граду Чачку за 2023. годину 
 

 (Тачка 9.Г) предлога дневног реда) 
 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 
2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 одржавања јавних 
зелених површина у граду Чачку за 2023. 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. 
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9. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину 
 
(Тачка 10.А) предлога дневног реда) 

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

26. децембра  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 пословања ЈКП „Паркинг сервис“ 
Чачак за 2023. 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 27. децембра 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 пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. 
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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 пословања ЈКП 
„Паркинг сервис“ Чачак за 2023. 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. 
 
 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења 
буџетске помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину 
 
(Тачка 10.Б) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП 
„Паркинг сервис“ Чачак за 2023. 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. 
 
 

10. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 
„Чачак“ Чачак за 2023. годину 

 
(Тачка 11.А) предлога дневног реда) 

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

26. децембра  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 пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 
2023. 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 27. децембра 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 пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 пословања ЈКП 
„Чачак“ Чачак за 2023. 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. 
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Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 
ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину 
 

 (Тачка 11.Б) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак 
за 2023. 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. 
 
 

11. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
„Градац“ Чачак за 2023. годину 

  
             (Тачка 12.А) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. 
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 27. децембра 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 пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 2022. године, разматрао је материјал по овој тачки 
дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града 
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Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на Програм пословања ЈП 
„Градац“ Чачак за 2023. 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. 
 
 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења 
буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину 

 
            (Тачка 12.Б) предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 ЈП 
„Градац“ Чачак за 2023. 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. 
 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите 
и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на 
територији града за 2023. годину 
 

            (Тачка 12.В) предлога дневног реда) 
 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 одржавања, заштите и развоја општинских путева, 
улица и некатегорисаних путева на територији града за 2023. 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,     

председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 27. децембра 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 одржавања, заштите 
и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији 
града за 2023. 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 Славко Борисављевић,     
председник  Корисничког савета. 
 
 

12. Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину 
 

(Тачка 13. предлога дневног реда) 
 
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 2022. године, 
разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, 
закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Програм уређивања 
грађевинског земљишта за 2023. 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,     

председница  Савета. 
 

 
13. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ за 2023. годину 
 

(Тачка 14. предлога дневног реда) 
 
 
Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

26. децембра  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 ЈУ „Туристичка организација 
Чачка“ за 2023. 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 23. децембра  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 ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. 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 Миладинка Ђукић,   
председница  Савета. 
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14. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски 
план Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 
2023. годину 
 
(Тачка 15. предлога дневног реда) 
 
Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

26. децембра  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 и Финансијски план Установе за 
физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2023. 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 23. децембра  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 и Финансијски план Установе за физичку културу „Спортски 
центар Младост“ Чачак за 2023. 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 Миладинка Ђукић,   
председница  Савета. 
 
 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за 
социјални рад града Чачка за 2023. годину 
 
(Тачка 16. предлога дневног реда) 

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

26. децембра  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 Центра за социјални рад града 
Чачка за 2023. 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 23. децембра  2022. године, разматрао је 
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материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 
предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о давању сагласности на 
Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2023. 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 Миладинка Ђукић,   
председница  Савета. 

 
 

16. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе 
за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2023. годину  
 
(Тачка 17. предлога дневног реда) 

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

26. децембра  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 План и Програм рада Установе за КОД „Коста 
Новаковић“ Чачак за 2023. 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 23. децембра  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 
План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2023. 
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 Миладинка Ђукић,   
председница  Савета. 
 

 
17. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и 

План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2023. годину 
 

(Тачка 18. предлога дневног реда) 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
26. децембра  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 програм пословања и План рада 
Градске стамбене агенције Чачак за 2023. 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 урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 27. децембра 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 програм пословања и План рада Градске стамбене 
агенције Чачак за 2023. 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,     

председница  Савета. 
х х х 

 
Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 

одржаној 27. децембра 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 програм пословања 
и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2023. 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. 
 

18. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на 
кат. парцели бр. 725/2 КО Чачак   
 
(Тачка 19. предлога дневног реда) 

 
 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 
седници одржаној 26. децембра  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 бр. 725/2 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.   
 
 

19. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде Месној 
заједници Танаско Рајић 
 

(Тачка 20. предлога дневног реда) 
 
 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 
седници одржаној 26. децембра  2022. године, разматрао је материјал по овој 
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тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 
града Чачка да донесе Решење о давању на коришћење пословне зграде Месној 
заједници Танаско Рајић, 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 решења о давању сагласности за издавање у закуп пословних 

простора Месној заједници Овчар Бања 
 
(Тачка 21. предлога дневног реда) 

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

на седници одржаној 26. децембра  2022. године, разматрао је материјал по овој 
тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 
града Чачка да донесе Решење  о давању сагласности за издавање у закуп 
пословних простора Месној заједници Овчар Бања, 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.   
 
 

21. Предлог програма о изменама Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града 
Чачка за 2022. годину 
 
(Тачка 23. предлога дневног реда) 

 
Савет за пољопривреду Скупштине града Чачка, на седници одржаној 22. 

децембра  2022. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 
притом, са 3 гласа за, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе 
Програм о изменама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за подручје града Чачка 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 Радован 
Шеварлић,   председник  Савета.   
 
 

22. Предлог локалног антикорупцијског плана 
 
(Тачка 24. предлога дневног реда) 

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

на седници одржаној 26. децембра  2022. године, разматрао је материјал по овој 
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TaqKu nHeBHOr peAa u ITpLITOM, je4UOrnacHo, 3aKJ'byLIHO Aa rlpelnoxtu ctil'ttul'rtuH

rpaga tlaq1a.Ua.qoHece Jloralsu aHrgl(opytlUujcKH IIIaH' y reKcry KoiH je yrBpAI'{JIo

fpaAcxo Behe H KOju je oA6opHrirIHMa .4ocraBJr,ell y Marepl'Ijtl'rly 3a ceAIIIrUy

Cryrurrnue.

3a A 3Becrrroua caBeTa Ha ce.qHrruH cxynruruue olpebelr ie creif arr

Pa,loeattonuh, npeAceAHHx Casera.

(Ta.ma 25. upegrora.uHeBHof peAa)

caser 3a 6yueT u (punaucuje crynturuHe rpaAa Hauxa, Ha ceAHIrIIn o4pxanoj

26. rcUev6pa 2022. roAIlHe, pa3Marpao je nareprajarl IIo onoj ra'rxx AHeBHor pe4av

rrpr.rToM, jegnouacnp, 3aKJbytILIo Aa [peAnoNu CrynruTLlHrI lpaAa Haqr<a Aa loHece

O4nyxy o lr3MeHII LI AoIIyHLI Ognyxe o 6opanuuruoj raxcr, y TeKcTy xoju je

yrBp.U4no fpa4cxo Behe r roju je ol6opnuquMa AocraBJbeu y rlarepraja'ry :a

ceAHlrqy Cryururuue.

3a usseqtl4oua Ha ce,uHI'IIII4 Crynuuane o4pefeu je lllo Muxaj'roncxu,

irpeAceAHux Casera.

23.

nPEACEAHI4UA
Casera 3a yp6anlr3aM, KoMYHIIJIHe

AeJTaTHO CTIr I{ 3 aITITI,ITy XI,IBOTHe CpeAI'IHe

He4a lllyruh, c.P.

IIPEACEAHI4K
Caeera 3a craryr, Apyre npoflI{ce

I,r opfaHLI3aIIlIjy
Cre$an PaAoeaHoernh, c.P.

IIPEACEAH14K
Kopucuu.rxor caBera jaBHilx clyN6u

C:rauco Eopzcarreruh, c.P.

Ta.ruocr orrlpaBKa o B e p a B a:

rIPEACEAHZK
Canera 3a noJborlpt4 BPeAY

PaAonan L[enap:ruh, c.p.

TIPEACETHI4I_IA
Caeera sa coqujalHy 3aurI'ITy I'i ocrane

ApyIxTBeHe AeJIarHocrI{
Mura4Iauxa Ryruh, c.P.

IIPEICE,AHZK
Canera:a 6yqer u Srluaucuje

I4ro MuxajJIoBoKI{, c.P.

EKPETAP
ile ryrarii LIa.It(a,

NIup PoI{arIrHh
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