
Република Србија 
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Број: 06-25/23-I 
22. фебруар   2023. 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 локални економски развој 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 22. седнице 
Скупштине града Чачка, сазване за 23. фебруар  2023. 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 ДРУГЕ 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА САЗВАНЕ ЗА  
23. ФЕБРУАР  2023. ГОДИНЕ 

 
 

1. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне 
стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2022. – 2026. године 
 
(Тачка 3.а) предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. 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 Средњорочни план пословне стратегије и 
развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2022. – 2026. године, 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 21. фебруара 2023. 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 Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ 
Ужице за период 2022. – 2026. 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 21. фебруара 2023. 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 Средњорочни план пословне 
стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2022. – 2026. 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. 
 

 
б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене дугорочног плана 
пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017. – 
2027. године 
 
 (Тачка 3.б) предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. 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 дугорочног плана пословне стратегије 
и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017. – 2027. 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. 
 

х х х 
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Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 21. фебруара 2023. 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 дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП 
„Дубоко“ Ужице за период 2017. – 2027. 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 21. фебруара 2023. 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 дугорочног плана 
пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017. – 2027. 
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. 
 
 

2. Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне 
стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период  2023 - 2027. године  
 
(Тачка 4. предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. 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 Средњорочни план пословне стратегије и 
развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период  2023 - 2027. 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. 
х х х 

 
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 21. фебруара 2023. 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 Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ 
Ариље за период  2023 - 2027. године, 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,     
председница  Савета. 
 

х х х 
 

Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 21. фебруара 2023. 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 Средњорочни план пословне 
стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период  2023 - 2027. 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. 
 
 

3. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада доо 
„Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2023. годину  
 
(Тачка 6. предлога дневног реда) 

 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
21. фебруара  2023. 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 доо „Научно технолошки 
парк 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 локални економски развој Скупштине града Чачка, на седници 
одржаној 20. фебруара  2023. 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 доо 
„Научно технолошки парк 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 Милун Тодоровић,       

председник  Савета. 
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4.  Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада 
Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину 
 
(Тачка 7. предлога дневног реда) 
 
Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

21. фебруара  2023. 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 план и Програм рада Центра за 
стручно усавршавање 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 20. фебруара 2023. 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 план и Програм рада Центра за стручно усавршавање 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. 
 
 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Културног центра 
Чачак за 2023. годину 
 
(Тачка 8. предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. 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 Културног центра 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 20. фебруара 2023. године, разматрао је 
материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 
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предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку  о давању сагласности на 
Програм рада Културног центра 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. 
 

 
6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја 

Чачак за 2023. годину 
 
(Тачка 9. предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. 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 Народног музеја 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 20. фебруара 2023. 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 Народног музеја 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. 
 

 
7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке 

галерије „Надежде Петровић“ Чачак за 2023. годину 
 
(Тачка 10. предлога дневног реда) 
 
Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 

21. фебруара  2023. 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 Уметничке галерије „Надежде 
Петровић“ 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 
града Чачка, на седници одржаној 20. фебруара 2023. 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 Уметничке галерије „Надежде Петровић“ 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. 
 
 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске 
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2023. годину 
 
(Тачка 11. предлога дневног реда) 

 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
21. фебруара  2023. 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 Градске библиотеке „Владислав 
Петковић Дис“ 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 20. фебруара 2023. 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 Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 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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9. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског 
историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 
за 2023. годину  
 
(Тачка 12. предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. 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 Међуопштинског историјског 
архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 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 20. фебруара 2023. 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 Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 
Горњи Милановац и Лучани 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. 
 

 
10. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског 

позоришта Чачак“ Чачак за 2023. годину  
 
(Тачка 13. предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. 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 „Градског позоришта 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 социјалну заштиту и остале друштвене делатности Скупштине 
града Чачка, на седници одржаној 20. фебруара 2023. године, разматрао је 
материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да 
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предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку  о давању сагласности на 
Програм рада „Градског позоришта 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 Миладинка Ђукић,   
председница  Савета. 
 
 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада 
Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2023. 
годину  
 
(Тачка 14. предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. 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 план и Програм рада Центра за 
пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ 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 20. фебруара 2023. 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 план и Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите 
„Зрачак“ 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. 

 
12. Предлог одлуке о оснивању Установе културе „Центар за неговање 

традиције“ Чачак 
 
(Тачка 15. предлога дневног реда) 

 
 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 
седници одржаној 21. фебруара  2023. године, разматрао је материјал по овој 
тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 
града Чачка да донесе Одлуку о оснивању Установе културе „Центар за 
неговање традиције“ Чачак,  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.   
 
 

13. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на 
територији града Чачка за 2023. годину 
 
(Тачка 16. предлога дневног реда) 

 
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 21. фебруара 2023. године, 
разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, 
закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Оперативни план 
одбране од поплава за воде II реда на територији 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 Неда Шутић,     

председница  Савета. 
 

 
14. Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Чачка за 2023. годину  
 
(Тачка 17. предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 
притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе    
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
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 урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 
Скупштине града Чачка, на седници одржаној 21. фебруара 2023. године, 
разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, 
закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Програм коришћења 
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 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 Неда Шутић,     

председница  Савета. 
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15. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену 

топлотну енергију крајњим купцима  
 
(Тачка 18. предлога дневног реда) 

 
 

Савет за буџет и финансије Скупштине града Чачка, на седници одржаној 
21. фебруара  2023. 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 за испоручену топлотну 
енергију крајњим купцима, 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 21. фебруара 2023. 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 за испоручену 
топлотну енергију крајњим купцима, 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. 
 
 

16. Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 
„Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку 
 
(Тачка 19. предлога дневног реда) 
 
 
Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

Скупштине града Чачка, на седници одржаној 21. фебруара 2023. године, 
разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и притом, једногласно, 
закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе Одлуку о изради 
Измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси 
болнице и касарне“ 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,     

председница  Савета. 
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17. Предлог решења о отуђењу катастарских парцела у поступку 
експропријације земљишта за улицу Милоша Ћосића 
 
(Тачка 20. предлога дневног реда) 

 
 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 
седници одржаној 21. фебруара  2023. године, разматрао је материјал по овој 
тачки дневног реда и притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини 
града Чачка да донесе Решење о отуђењу катастарских парцела у поступку 
експропријације земљишта за улицу Милоша Ћосића,  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.   

 
 

18. 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 
 
(Тачка 21. предлога дневног реда) 

 
 Савет за статут, друге прописе и организацију Скупштине града Чачка, на 
седници одржаној 21. фебруара  2023. 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. 524/1 и 524/2 обе у КО Чачак ради изградње дела 
Синђелићеве улице, 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 одлуке о конверзији потраживања града Чачка у улог града 
Чачка у основном капиталу привредног друштва „Застава оружје“ а.д. 
Крагујевац и отпису камате 
 
(Тачка 22. предлога дневног реда) 

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

21. фебруара  2023. године, разматрао је материјал по овој тачки дневног реда и 
притом, једногласно, закључио да предложи Скупштини града Чачка да донесе    
Одлуку о конверзији потраживања града Чачка у улог града Чачка у основном 
капиталу привредног друштва „Застава оружје“ а.д. Крагујевац и отпису камате, 
у тексту који је утврдило Градско веће и који је одборницима достављен у 
материјалу за седницу Скупштине.    
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je tr4:ro MilxajroncrH,

xxx

caner 3a cTaryT, llpyfe rrponfice I{ opfalIfl3aqujy cxynIIIT}4He rpa.rla Llaqtttt' llil

ce.qHuUH otp;itanoj Zi. 4,.Opyupa 2023. roAI{He, pa3Marpao je r'rarepujart tlt'r 6ao;

'faql([InIIeBIIOIpCAaI{rpl{ToM,.lenHolnacHo,3aKr'>ytluo/IaIIpeIJtoxlrcry'nllIl'lllll'I
rparrla t{aqrca Aa AoHece Ol.rryxy o r<oUnepsuju IloTpilil([ual6a.-l'ptlr'{a Lla'tKl't.)' )'ttOt-

rpaAa Llaqxa y OcHoBHoM KaIIuTa,ly 11p1IBpeAIIor ApYlll'tea ,,l3aclana opl';li.ie" i.i jl'

Kparyjenau H orrrncy r(aMare, y r.n.ry rcoju je yrBp;lHno I'pal1cro Rcl]e ri xoirr.ie

o,q6opl{uul4Ma rocraB,bel{ y Marepuiatry 3a ceAIIIruy Cxynrulutte'

3a r.{3BecTr.roua carera Ha CeAHrlUu cxynnruue o,1pellcu je crctfalr

Pallosatrosuh, npeAceAHux Caeera.

TIPEACEAHI,IUA
Canera sa yp6anuaaM, KoMYHzIJIHe

AeJrarHocrI4 Ia 3aIXTIrry xlrBorHe cpeAI{He
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