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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-24/2023-I 

14. фебруар 2023. 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“ број 21/22 – пречишћен текст),   

 

С А З И В А М 

ДВАДЕСЕТ ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Седница ће се одржати у четвртак 23. фебруара 2023. године у великој сали 

Скупштине града Чачка. 

 

Почетак седнице је у 10 сати. 

 

За седницу предлажем следећи 

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине за 

2023. годину 

 

2. Престанак мандата и избор једног члана Градског већа града Чачка 

 

3. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне 

стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2022. – 2026. године 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене дугорочног плана пословне 

стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017. – 2027. године 

 

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

„Дубоко“ Ужице број 26/3 од 23. јануара 2023. године 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије 

и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период  2023 - 2027. године  

 

5. Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију  града Чачка за 2022. 

годину 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно 

технолошки парк Чачак“ Чачак за 2023. годину  

 

7.  Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра 

за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину 

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Културног центра Чачак 

за 2023. годину 



 2 

 

 

9. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 

2023. годину 

 

10. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије 

„Надежде Петровић“ Чачак за 2023. годину 

 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“ за 2023. годину 

 

12. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског 

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

2023. годину  

 

13. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта 

Чачак“ Чачак за 2023. годину  

 

14. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра 

за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2023. годину  

 

15. Предлог одлуке о оснивању Установе културе „Центар за неговање традиције“ 

Чачак 

 

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

града Чачка за 2023. годину 

 

17. Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Чачка за 2023. годину  

 

18. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену топлотну 

енергију крајњим купцима  

 

19. Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 

„Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку 

 

20. Предлог решења о отуђењу катастарских парцела у поступку експропријације 

земљишта за улицу Милоша Ћосића 

 

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

парцелама бр. 524/1 и 524/2 обе у КО Чачак ради изградње дела Синђелићеве 

улице 

 

22. Предлог одлуке о конверзији потраживања града Чачка у улог града Чачка у 

основном капиталу привредног друштва „Застава оружје“ а.д. Крагујевац и 

отпису камате 
 

23. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

24. Одборничка питања и одговори    
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О б а в е ш т е њ а: 
 

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

23. тачки. Материјали по овим тачкама одборницима ће бити достављени  

накнадно, када их утврде овлашћени предлагачи. 

 

(2) Одборницима се доставља извод из записника са двадесет прве седнице 

Скупштине од 28. и 29. децембра 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 о раду Скупштине, дужан је да о 

томе обавести председника Скупштине непосредно, или на телефон 309-022.  

 

 

                      ПРЕДСЕДНИК 

        Скупштине града Чачка, 

                                                                                                          Игор Трифуновић 
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