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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-40/2023-I 

10. март 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 ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Седница ће се одржати у петак 17. марта 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 потврђивању мандата новог одборника 

 

2. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета града Чачка за 2022. годину 

 

3. Предлог стратегије развоја културе града Чачка за период 2023-2027. године 

 

4. Годишњи план рада Комуналне милиције града Чачка за 2023. годину   

 

5. Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка за 2022. годину 

 

6. Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2021/2022. 

годину 

 

7. Извештај о раду Културног центра Чачак за 2022. годину 

 

8.  Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2022. годину 

 

9. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину 

 

10. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Липници 

 

11. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Виљуши 

 

12. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом гасне котларнице за 

потребе грејања Машинско – саобраћајне школе 
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13. Предлог решења о отуђењу из јавне својине дела објекта ознаке 1 на кат. 

парцели бр. 933 КО Чачак  

 

14. Предлог решења о отуђењу катастарске парцеле из јавне својине у поступку 

експропријације земљишта за Синђелићеву улицу 

 

15. А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља 

„Градско зеленило“ Чачак 

 

Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско 

зеленило“ Чачак 

 

16. Предлог решења о избору једног члана Комисије за кадрове и мандатно-

имунитетска питања 

 

17. Предлози Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања         

 

18. 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 

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

накнадно, када их утврди овлашћени предлагач. 

 

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

Скупштине од 23. фебруара 2023. 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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