
 

ГОДИНА LV БРОЈ 3 
ЧАЧАК  29. јануар 

2021. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

48.  

На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 186. 

Пословника о раду Скупштине града Чачка – 

пречишћен текст („Сл. лист града Чачка“ број 

19/2019),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 

I 

 - Директан телевизијски пренос седница 

Скупштине града Чачка у 2021. години, поверава 

се КОНЗОРЦИЈУМУ TLGC- (ТЕЛЕМАРК - ЛАВ 

ПЛУС – ГАЛАКСИЈА CONSORTIUM) 

- Скупштина града Чачка овлашћује 

председника Скупштине града Чачка, да закључи 

уговор о поверавању телевизијског преноса са 

понуђачем КОНЗОРЦИЈУМ TLGC- (ТЕЛЕМАРК 

- ЛАВ ПЛУС –ГАЛАКСИЈА CONSORTIUM) 

II 

Одлука ће бити објављена у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 49. 

 На основу члана 35. став 7. у вези са 

чланом 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 

(“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 

50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 

83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и члана 54. 

став 1. тачка 5) Статута града Чачка („Службени 

лист града Чачка“ број 6/19),  

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОВЧАР 

БАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

 Приступа се изради измена и допуна Плана 

генералне регулације за Овчар Бању на територији 

града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

14/13), (у даљем тексту: Измене и допуне Плана 

генералне регулације). 

Члан 2. 

 Измене и допуне Плана генералне 

регулације односе се на цео простор плана и 

обухватају део бањског насеља Овчар Бања, 

односно део КО Врнчани.  

 Граница Измена и допуна Плана генералне 

регулације на североистоку плана се поклапа са 

северном границом к.п. бр. 2352/3. Идући ка 

западу, граница се поклапа са делом северозападне 

границе к.п. бр. 2352/1, потом прелази преко к.п. 

бр. 1756/1 и даље прати североисточну, 

северозападну и југозападну границу к.п. бр. 

1756/4, да би још једном прешла преко к.п. бр. 

1756/1 и поново се вратила на северозападну 

границу к.п. бр. 2352/1. Пратећи ову, а потом и 

западну границу исте парцеле, граница плана 

долази до к.п. бр. 1756/26, прати њену северну, 

западну и јужну границу и наставља ка југу 

западном границом к.п. бр. 2352/8 и делом западне 

границе к.п. бр. 2352/2. Обухвата к.п. бр. 2352/5, 

пратећи њену северну и западну границу, а потом 

се поново враћа на западну границу к.п. бр. 2352/2 

и из најјужније тачке западне границе прелази 

преко к.п. бр. 1756/14 и долази у најближу 

граничну тачку ове парцеле. Из ове тачке, граница 

плана прелази преко к.п. бр. 1756/5 и долази на 

северну границу к.п. бр. 2311. Граница плана даље 
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прати северну, а онда и западну границу к.п. бр. 

2311. Даље наставља у истом правцу преко к.п. бр. 

1756/6, потом скреће ка западу, и даље прелазећи 

преко к.п. бр. 1756/6, и једним делом се поклапа са 

њеном јужном границом. Граница плана потом 

прелази преко јужног дела к.п. бр. 1756/13 и 

долази на границу између ове и к.п. бр. 2351/2 и 

идући ка северу, прати ову границу. Потом 

наставља северозападном границом к.п. бр. 

2351/2. Затим, граница плана прати границе к.п. 

бр. 2371/1, обухватајући ову парцелу. Потом се 

граница плана поклапа са источним границама к.п. 

бр. 2352/4 и 2352/3 и долази у своју почетну тачку. 

Све побројане парцеле налазе се у катастарској 

општини Врнчани. 

 Коначна граница предметног планског 

подручја биће дефинисана приликом припреме и 

стручне контроле нацрта плана. 

 Површина Измена и допуна Плана 

генералне регулације износи око 31,85hа.  

  Изменама и допунама Плана генералне 

регулације се приступа по иницијативи ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“ у циљу 

усаглашавања са Уредбом о утврђивању 

Просторног плана подручја посебне намене 

Предела изузетних одлика “Овчарско - Кабларска 

клисура (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2019) коју је 

донела Влада Републике Србије, као и стварања 

могућности за извођење многих пројеката који су 

у плану ЈУ “Туристичка организација Чачка”, а 

који до сада нису могли бити реализовани. Измене 

и допуне Плана генералне регулације су 

неопходне како не би дошло до застоја у развоју 

Предела изузетних одлика “Овчарско – Кабларска 

клисура” и туристичког потенцијала наведеног 

подручја. 

...........Предмет Измена и допуна Плана генералне 

регулације је цео простор плана.  

           Графички део Измена и допуна Плана 

генералне регулације израдиће се на овереном 

катастарско – топографском плану за деo КО 

Врнчани. 

Члан 3. 

 Плански основ за израду Измена и допуна 

Плана генералне регулације представља 

Просторни план града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“, број 17/2010) и Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја посебне намене 

Предела изузетних одлика “Овчарско - Кабларска 

клисура (“Сл. гласник РС”, бр. 46/2019). 

 Уредбом Владе Републике Србије 

Овчарско – Кабларска клисура је проглашена за 

заштићено подручје - Предео изузетних одлика 

прве категорије („Сл. гласник РС“ бр. 16/2000). 

Ово је предео изванредне пејзажне разноликости, 

лепоте и атрактивности, јединствена и веома 

значајна културно – историјска целина. 

 Шири простор Овчарско – Кабларске 

клисуре је препознат као велики потенцијал за 

развој туризма, а Овчар Бања и као велика 

перспективна локација за интезивније коришћење 

термалних вода. 

 Овчар Бања је насеље са функцијом 

природног лечилишта. Предвиђено је да у 

будућности развија лечилишну, здравствено – 

рекреативну и рекреативно – туристичку 

функцију. Развој бање треба да се одвија у правцу 

развоја здравственог туризма заснованог на 

проширењу постојећег обима здравствених услуга 

и увођењу нових. 

 Такође је неопходно обезбедити заштиту и 

очување природног лековитог фактора у бањи, као 

и заштитити и унапредити бањски амбијент, који 

је услов одржавања  лечилишне и рекреативне 

улоге. 

 Развој бањског насеља мора да се одвија у 

правцу његове мултифункционалности, 

разноврсности садржаја и повезивања са 

активностима и садржајима других врста туризма 

(планински, сеоски, верски, еколошки и сл.), али и 

активирања туристичких локалитета и садржаја у 

окружењу (рекреација на води, риболов, 

планинарење, пешачке стазе, културно – 

историјски споменици и др.). 

 Бањски простор уредити тако да пружа: 

- висок ниво доступности урбаних услуга; 

- разноврсност, квалитет и квантитет услуга (кроз 

јавни и приватни сектор); 

- квалитетан јавни простор; 

- повољну културну климу; 

 Бањско насеље обухвата следеће 

неопходне садржаје: 

- уређени бањски центар; 

- туристичко бањски и рехабилитациони центар; 

- становање; 

- смештајне и угоститељске капацитете (хотели, 

апартмани, виле и др.); 

- јавне функције; 

- централне функције (терцијарни и квартални 

сектор); 
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- уређене зелене површине; 

- спортско – рекреативне садржаје; 

- уређене каптиране изворе и др. 

Члан 4. 

 Измене и допуне Плана генералне 

регулације садрже нарочито: границу плана и 

обухват грађевинског подручја, поделу простора 

на посебне целине и зоне, претежну намену 

земљишта по зонама и целинама, регулационе и 

грађевинске линије, потребне нивелационе коте 

раскрсница улица и површина јавне намене, попис 

парцела и опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте, коридоре и капацитете за 

саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, мере заштите културно-

историјских споменика и заштићених природних 

целина, зоне за које се доноси план детаљне 

регулације са прописаном забраном изградње до 

његовог доношења, локације за које се обавезно 

израђује урбанистички пројекат, односно 

расписује конкурс, правила уређења и правила 

грађења за целокупни обухват планског документа 

и друге елементе значајне за спровођење плана. 

 Принципи планирања дефинишу се кроз: 

- примену и поштовање законске регулативе и 

правила струке у поступку планирања; 

- заштита јавног интереса; 

- заштита и унапређење животне средине; 

-.дефинисање намене површина и правила 

уређења и грађења у обухвату за све планиране 

садржаје; 

- дефинисање могућности и начина саобраћајног 

повезивања; 

-.дефинисање свих потребних елемената за 

спровођење плана и реализацију планираних 

садржаја; 

- стварање услова за изградњу инфраструктуре и 

даље адекватно техничко и комунално опремање 

локација. 

Члан 5. 

 Основни циљеви за уређење и изградњу 

предметног подручја су следећи: 

-.усклађивање са смерницама које даје Просторни 

план града Чачка („Службени лист града Чачка“, 

број 17/2010) и Уредба о утврђивању Просторног 

плана подручја посебне намене Предела изузетних 

одлика “Овчарско - Кабларска клисура (“Сл. 

гласник РС”, бр. 46/2019). 

- препознавање туристичке понуде овог бањско - 

лечилишног насеља, 

- плански развој туризма усклађен са очувањем 

животне средине и унапређењем природних 

вредности - одрживи развој, 

- заштита и рационално коришћење 

термоминералних извора који представљају 

примарну вредност и природну реткост, 

- иницирање и стимулисање развоја активности 

комплементарних туризму, 

- подизање нивоа угоститељских услуга, 

- планирање и опремање здравствено – 

лечилишних комплекса, 

- санација и уређење заштићених културно - 

историјских споменика, 

- планирање објеката за ловни и риболовни 

туризам, 

- повећање нивоа саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре, која је од примарног значаја за 

даље функционисање бање и формирање њеног 

дефинитивног просторног карактера, 

- дефинисање правила уређења и правила грађења, 

- одређивање површина јавне намене, 

- стварање услова за реконструкцију и изградњу 

објеката са различитим типовима становања који 

ће са пратећим садржајима у свом склопу 

омогућити функционисање бање као туристичког 

центра, 

-.стварање услова за обезбеђење смештајних 

капацитета високе категорије, спортско 

рекреативних садржаја и других пратећих 

комерцијалних садржаја, 

- заштита природне и културне баштине, 

- унапређење животне средине. 

Члан 6. 

            Концептуални оквир планирања, 

коришћења, уређења и заштите планског подручја 

односи се на две основне намене – земљиште за 

површине и објекте јавне намене и земљиште за 

остале намене у складу са Просторним планом 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 17/2010) 

и Уредбом о утврђивању Просторног плана 

подручја посебне намене Предела изузетних 
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одлика “Овчарско - Кабларска клисура (“Сл. 

гласник РС”, бр. 46/2019) у оквиру обухвата плана. 

Члан 7. 

           Рок за израду Измена и допуна Плана 

генералне регулације је 6 месеци од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. 

Члан 8. 

 Средства за израду Измена и допуна Плана 

генералне регулације обезбеђује Град Чачак.  

 Носилац израде Измена и допуна Плана 

генералне регулације је Град Чачак, Градска 

управа за урбанизам.  

 Градска управа за опште и заједничке 

послове града Чачка спровешће поступак јавне 

набавке, услуге – израде Измена и допуна Плана 

генералне регулације. 

Члан 9. 

 Рани јавни увид и јавни увид ће се одржати 

у просторијама Градске управе за урбанизам града 

Чачка, сваког радног дана од 8-14 сати уз 

присуство представника стручне службе, у 

централном холу зграде Града и на сајту града 

Чачка, www.cacak.org.rs. Подаци о раном јавном 

увиду и јавном увиду огласиће се у средствима 

јавног информисања.  

Члан 10. 

 Обрађивач плана дужан је да Измене и 

допуне Плана генералне регулације изради у свему 

према одредбама важећег закона и подзаконских 

аката. 

План мора да садржи све елементе 

утврђене чланом 26. и 29. Закона о планирању и 

изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20). 

 План мора да буде урађен у складу са 

Правилником о класификацији намене земљишта 

и планских симбола у документима просторног и 

урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 

105/2020). 

 Графички део Измена и допуна плана 

генералне регулације мора бити израђен у 

дигиталном облику (dwg формату) у свему у 

складу са чланом 29. 30. и 31. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања („Сл. 

гласник РС“, број 32/2019) и у складу са чланом 13. 

и 17. Правилника о садржини и начину вођења и 

одржавања Централног регистра планских 

докумената, информационог система о стању у 

простору и локалног информационог система и 

дигиталном формату достављања планских 

докумената („Сл. гласник РС“, број 33/2015).  

Члан 11. 

 Саставни део ове одлуке је решење о 

неприступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину Измена и допуна Плана 

генералне регулације за Овчар Бању на територији 

града Чачка, број 350-1/2021-IV-2-01 од 

11.01.2021. године, које је у складу са чланом 9. 

став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/2004 

и 88/2010) донела Градска управа за урбанизам 

града Чачка и које се објављује у „Службеном 

листу града Чачка“.  

Члан 12. 

 Измене и допуне Плана генералне 

регулације ће се израдити у два (2) истоветна 

примерка (у штамапаном и дигиталном облику). 

Члан 13. 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

 28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

50. 

 На основу члана 56. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 

25/2019), члана 17. Одлуке о оснивању 

„Апотекарске установе Чачак“ Чачак („Сл. лист 

града Чачка“, бр. 11/2020) и члана 54. Статута 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 6/2019), 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ „АПОТЕКАРСКЕ 

УСТАНОВЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

Члан 1. 

 Одлуком о радном времену Апотекарске 

установе Чачак (у даљем тексту: Одлука) утврђује 

се недељни распоред рада, почетак и завршетак 
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радног времена Апотекарске установе Чачак (у 

даљем тексту: Апотекарска установа). 

Члан 2. 

 Под радним временом, у смислу ове 

Одлуке, подразумева се време у оквиру кога 

Апотекарска установа обавља послове апотекарске 

делатности и пружа фармацеутске услуге. 

Члан 3. 

 Апотекарска установа радним данима и 

суботом ради у времену од 07.00 до 20.00 часова. 

 Једна дежурна апотека у оквиру 

Апотекарске установе радним данима, викендом и 

празником ради у времену од 00.00 до 24.00 часа.    

 

Члан 4. 

 Апотекарска установа је дужна да у оквиру 

утврђеног недељног распореда рада и радног 

времена обезбеђује фармацеутску здравствену 

заштиту грађана радом у једној, две или више 

смена у складу са делатношћу Апотекарске 

установе, према одлуци директора Апотекарске 

установе.   

 Распоред рада по организационим 

јединицама Апотекарске установе утврђује 

директор посебном одлуком. 

Члан 5. 

 Недељни распоред рада, почетак и 

завршетак радног времена утврђен Одлуком 

директора мора бити истакнут на улазу или на 

другом видном месту објекта у коме се обавља 

делатност Апотекарске установе. 

Члан 6. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о радном времену Здравствене 

установе „Апотека Чачак“, („Сл. лист града 

Чачка“, бр. 21/2015).   

Члан 7. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

51. 

На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО 

ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА 

НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на  План и Програм 

рада Установе за културно образовну делатност 

„Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину, који је 

донео Управни одбор Установе за културно 

образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак,  на 

седници одржаној 1. децембра 2020. године, број 

233/I-2. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 52. 

 На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на  Програм рада 

Центра за социјали рад града Чачка за 2021. 

годину, који је донео Управни одбор Центра за 

социјални рад града Чачка, на седници одржаној 

27. новембра 2020. године, број 02-I-У-1/2020. 
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II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 53. 

 На основу члана 54. став 1. тачка 44. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка» бр. 

6/2019) и чланa 18. став 1. Одлуке о оснивању 

Центра за стручно усавршавање Чачак („Сл. лист 

општине Чачак“ бр. 12/2005, 2/2006, 13/2007 и „Сл. 

лист града Чачка“ бр. 17/2012 и 14/2018),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ  

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план и 

програм рада Центра за стручно усавршавање 

Чачак за 2021. годину,  који је донео Управни 

одбор Центра за стручно усавршавање Чачак, на 

седници одржаној 2. децембра 2020. године, број 

425/2020. 

II 

 Ову одлуку објавити у“Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

  

54. 

 На основу члана 54. став 1. тачка 44. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

6/2019),  

 Скупштина града Чачка,  на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Народног музеја Чачак за 2021. годину, који је 

донео Управни одбор Народног музеја Чачак, на 

седници одржаној 28. децембра 2020. године, број 

1085/2020. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

55. 

На основу члана 67. Закона о архивској 

грађи и архивској делатности („Сл. гласник РС“ 

бр. 6/2020), члана 23. став 1. Закона о култури 

(„Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-

испр. и 6/2020) и члана 54. став 1. тачка 10. Статута 

града Чачка („Службени лист града Чачка“ бр. 

6/2019), 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ 

„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ 

АРХИВ“ ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању Установе 

“Међуопштински историјски архив” за град Чачак 

и општине Горњи Милановац и Лучани, коју су у 

истоветном тексту донеле: 
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 - Скупштина општине Лучани (бр. 06-

32/06-02 од 04.08.2006. године, бр. 06-6/2011-02 од 

18.03.2011. године и бр. 06-38-4/2017-I од 

18.07.2017. године) 

 - Скупштина града Чачка (бр. 06-67/2006-

5-02 од 15.09.2006. године, бр. 06-23/11-1 од 16. 

марта 2011. године и бр. 06-258/16-I од 9. децембра 

2016. године), 

- Скупштина општине Горњи Милановац 

(бр. 4-01-06-740/06 од 26.12.2006. године, бр. 2-06-

885/2011 од 8. априла 2011. године и бр. 2-06-

04/2017 од 25. августа 2017. године ), члан 4. мења 

се и гласи: 

„Установа је основана и послује на 

неодређено време ради заштите архивске грађе и 

регистратурског материјала и врши следеће 

послове: 

- води евиденције о архивској грађи и ствараоцима 

и имаоцима архивске грађе предвиђене законом и 

подзаконским актима, 

- обавља стручни надзор над евидентирањем, 

класификовањем, одабирањем, архивирањем, 

чувањем, стручним одржавањем и заштитом 

архивске грађе и документарног материјала, 

- даје одобрење за уништење документарног 

материјала којем је истекао рок чувања, 

- пружа стручну помоћ ствараоцу и имаоцу 

документарног материјала и архивске грађе у 

изради општих аката о управљању архивском 

грађом и документарним материјалом, 

- преузима, сређује, обрађује архивску грађу, 

израђује информативна средства о архивској 

грађи, чува и стручно одржава архивску грађу, 

- доноси акт о утврђивању архивске грађе за 

културно добро, 

- обавља истраживања ради стварања целине 

архивског фонда, 

- може да учествује у изградњи и развоју 

електронских система за управљање документима 

код ствараоца и имаоца архивске грађе и 

документарног материјала у циљу постизања 

интегритета система у којима се архивирају 

документа настала у њему, 

- чува архивску грађу у електронском облику 

сходно прописима којима се уређују поступци и 

технолошка решења за поуздано електронско 

чување докумената, 

- има право увида у податке и када постоје 

технички услови, право повезивања свог 

информационог система са регистрима свих 

стваралаца и ималаца архивске грађе и 

документарног материјала, 

- учествује у изградњи и развоју информационог 

система архива, 

- обезбеђује услове и даје архивску грађу на 

коришћење, 

- обавља културно-образовну делатност, 

- објављује архивску грађу, 

- организује изложбе архивске грађе, 

- стара се о редовном стручном усавршавању 

запослених, 

- сачињава план заштите архивске грађе у 

ванредним ситуацијама, 

- обавља и друге послове утврђене законом.“ 

Члан 2. 

У члану 11. после става 1. додају се ставови 

2., 3. и 4. који гласе:  

"Установа обавља своју делатност, тако да 

својим радом доприноси очувању, истраживању, 

проучавању, представљању, прикупљању и 

подстицању домаћег културног и уметничког 

наслеђа као и домаћег културног и уметничког 

савременог стваралаштва. 

У обављању својих послова Установа је 

обавезна да користи јединствена софтверска 

решења и да омогући доступност и размену 

података. 

Дигитализација културног наслеђа је 

саставни део рада запослених у Установи.“ 

Члан 3. 

Члан 17. мења се и гласи: 

„Директор Установе се именује јавним 

конкурсом. 

 Одлуку о расписивању јавног конкурса 

доноси Управни одбор  и спроводи поступак по 

конкурсу. 

Управни одбор расписује јавни конкурс 

најкасније 60 дана пре истека мандата директора. 

 Јавни конкурс за именовање директора 

објављује се на сајту Националне службе за 

запошљавање, на огласној табли или у 

просторијама установе и у најмање једним 
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дневним новинама које се дистрибуирају на целој 

територији Републике. 

 Рок за подношење пријава на јавни 

конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од 

петнаест дана од дана оглашавања јавног 

конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са 

пријавама на јавни конкурс у складу са законом 

којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор установе обавља разговор 

са кандидатима који испуњавају услове из 

конкурса и у року од  30 дана од дана завршетка 

јавног конкурса доставља оснивачу образложени 

предлог Листе кандидата. Листа кандидата садржи 

мишљење Управног одбора о стручним и 

организационим способностима сваког кандидата 

и записник о обављеном разговору. 

Оснивач именује директора установе са 

Листе кандидата. 

Јавни конкурс није успео ако Управни 

одбор утврди да нема кандидата који испуњава 

услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан 

да обавести оснивача, односно уколико оснивач не 

именује директора установе са Листе кандидата. 

Уколико Управни одбор не распише јавни 

конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог 

члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни 

конкурс није расписан обавести оснивача.“ 

Члан 4. 

У члану 19. став 2. реч: „струци“, замењује 

се речју: “култури“. 

Члан 5. 

 У члану 20. после става 2. додаје се нов 

став 3. који гласи:  

“Исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности директора.” 

Досадашњи ставови 3. 4. и 5. постају 

ставови 4. 5. и 6. 

Члан 6. 

 У члану 23. став 7. брише се:  

Члан 7. 

 Члан 24. мења се и гласи: 

 “У случају спречености председника 

Управног одбора, седницу Управног одбора може 

заказати и њој председавати, најстарији члан 

Управног одбора.” 

Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 56. 

 На основу члана 54. став 1. тачка  44. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И 

ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 

2021. годину, који је донео Управни одбор 

Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, на 

седници одржаној 5. јануара 2021. године, број 

593/3. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 
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57. 

 На основу члана 54. став 1. тачка  44. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ  „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 

2021. годину, који је донео Управни одбор 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак, 

на седници одржаној 30. децембра 2020. године, 

број 491. 

II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

58. 

На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Дома 

културе Чачак за 2021. годину, коју је донео 

Управни одбор Дома културе Чачак, на седници 

одржаној 30. децембра 2020. године, број 640. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 59. 

 На основу члана 54. став 1. тачка 44. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 

2021. годину, који је донео Управни одбор Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис “, на 

седници одржаној 30. децембра 2020. године, број 

1178. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

60. 

На основу члана 23. став 1. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016-испр. и 6/2020) и члана 54. став 1. тачка 10. 

Статута града Чачка („Службени лист града 

Чачка“ бр. 6/2019), 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 
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ОДЛУКУ 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  

ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

„ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Установе културе 

„Градско позориште Чачак“ Чачак („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 27/2018 и 25/2020), у члану 7. ставу 2. 

после алинеје четврте додаје се алинеја пета, која 

гласи:  

„5630 – услуге припремања и послуживања пића.“ 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 61. 

 На основу члана 54. став 1. тачка  44. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

6/19),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМ РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада 

„Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. 

годину, који је донео Управни одбор „Градског 

позоришта Чачак“ Чачак, на седници одржаној 31. 

децембра 2020. године, број 109. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 62. 

 На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план 

рада Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак за 2021. годину, који је донео 

Управни одбор Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак, на седници 

одржаној 11. јануара 2021. године, број 9. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

63. 

На основу члана 12. став 5. Закона о 

комуналној милицији („Сл. гласник РС“ бр. 

49/2019), члана 20. и 54. Статута града Чачка („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план 

рада Комуналне милиције града Чачка за 2021. 

годину, који је Градско веће града Чачка усвојило 

на седници одржаној 21. јануара 2021. године. 
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II 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

64. 

На основу члана 27. став 10. Закона о 

јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 

54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 4. став 3. Одлуке 

о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о прибављању у јавну својину изградњом 

објеката на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 

345/155 и 345/86 све у КО Атеница 

I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 

Чачка четири породично–стамбена објекта са по 

три стана, на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 

345/155 и 345/86 све у КО Атеница, за решавање 

стамбених потреба најугроженијих лица са 

територије града Чачка. 

Објекти на кат. парцелама бр. 345/85, 

345/154, 345/155 и 345/86 све у КО Атеница 

пројектовани су у непрекинутом низу и чине 

целину. 

Објекти на кат. парцелама бр. 345/85 и 

345/86 обе у КО Атеница ће бити спратности 

П+1 и сваки од њих укупне нето површине 

122,04m² и габарита 13,10m x 5,80m. 

Објекти на кат. парцелама бр. 345/154 и 

345/155 обе у КО Атеница, ће бити спратности 

П+2, од којих објекат на к.п. бр. 345/154 КО 

Атеница укупне нето површине 200,55m² и 

објекат на к.п. бр. 345/155 КО Атеница укупне 

нето површине 200,29m², а сваки од њих 

габарита 13,10m x 6,10m. 

II Одлуком о буџету града Чачка за 2021. 

годину („Службени лист града Чачка“ број 

30/2020) опредељена су средства за израду 

техничке документације потребне за 

прибављање локацијских услова и грађевинске 

дозволе за изградњу објеката ближе описаних 

тачком I овог решења у износу од 650.797,00 

динара, а средства за реализацију инвестиције, 

чија је вредност процењена на 38.276.480,00 

динара, обезбедиће се донаторским средствима 

UNOPS-а, кроз пројекат ,,Подршка Европске 

уније социјалном становању и активној 

инклузији“. 

III На основу овог решења 

Градоначелник града Чачка ће Градској управи 

за урбанизам града Чачка поднети захтев за 

издавање грађевинске дозволе за изградњу 

објеката ближе описаних тачком I овог решења. 

IV Град Чачак као носилац права јавне 

својине врши права инвеститора у поступку 

прибављања изградњом објеката ближе 

описаних тачком I овог решења. 

V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 
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65. 

  На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 

36/2009, 36/2009 – др.закон, 72/2009– др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др.закон), 

члана 7. став 1. Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне средине града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 21/2009) и члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Скупштина града Чачка на седници одржаној 28. јануара 2021. године, по претходно прибављеној 

сагласности Министарства заштите животне средине бр. 401-00-75/21-09 од 25. јануара 2021. године, донела 

је  

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021 ГОДИНУ 

Ред

ни 

бр-

ој 

акт

ив

нос

ти  

Програмска 

активност  

Сагласн

ост 

министа

рства 

заштите 

животне 

средине 

на 

предлог 

програм

а (датум 

издавањ

а и број 

сагласн

ости)  

Детаљан опис 

активности  
Циљ активности  

Надлежни за 

спровођење 

програмске 

активности  

Финансијска 

средства 

потребна за 

реализацију 

предвиђене 

активности  

Извор 

средстава 

финансир

ања  

Износ 

одобрених 

средстава 

за ову 

активност у 

претходној 

години  

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена  

  1. Програм праћења 

квалитета ваздуха 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

законом. 

Резултати 

мониторинга биће 

објављени на 

сајту града Чачка 

и еколошком 

порталу.   

Успостављање 

сталне контроле 

квалитета 

ваздуха  

Градска управа 

за урбанизам 

 - Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите 

животне 

средине 

1.500.000,00 

динара 

Средства 

из буџета 

Града   

1.500.000,00 

динара   

 

 

 

 

 

 

  2. Програм праћења 

концентрације 

алергеног полена 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

законом. 

Резултати 

мониторинга биће 

објављени на 

сајту града Чачка 

и еколошком 

порталу.   

 

    

Успостављање 

сталне контроле 

концентрације 

полена   

- Градска управа 

за урбанизам 

 - Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите 

животне 

средине  

490.000,00 

динара   

Средства 

из буџета 

Града    

490.000,00 

динара   
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Управљање отпадом  

  1. Подршка 

примарној 

селекцији на 

територији града 

Чачка 

   Увођење и 

оптимизовање 

примарне 

селекције отпада 

на територији 

града Чачка, 

постављање 

подземних 

контејнера 

Успостављање 

одрживог 

система 

управљања 

отпадом на 

територији 

града Чачка 

ширењем 

модела 

селекције отпада 

на целокупну 

градску 

територију   

ЈКП 

„Комуналац“ 

Чачак   

 

  12.854.400,00 

динара 

Средства 

из буџета 

Града    

11.564.000,00 

динара   

Контрола и заштита површинских и подземних вода  

1.   Програм праћења 

квалитета 

површинских 

вода 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

законом. 

Резултати 

мониторинга биће 

објављени на 

сајту града Чачка 

и еколошком 

порталу.      

Успостављање 

сталне контроле 

квалитета 

површинских 

вода 

Градска управа 

за урбанизам 

 - Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите 

животне 

средине    

2.210.000,00 

динара   

Средства 

из буџета 

Града    

2.196.000,00 

динара   

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине  

1.   Програм заштите 

и развоја 

заштићених 

природних добара 

(„Гојковића 

липа“, „Стабла 

Чачка“ и 

„Фикус“) 

   Актима 

Скупштине града, 

односно општине 

Чачак споменици 

природе 

„Гојковића липа“, 

„Фикус“ и 

„Стабла Чачка“ 

стављени су под 

заштиту.Активнос

ти на заштити 

ових природних 

добара 

реализоваће се на 

основу годишњих 

програма донетих 

од стране 

управљача, у 

складу са 

законом   

   

Заштита 

природних 

вредности и 

стварање 

позитивног 

односа грађана 

према 

природним 

вредностима 

   

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак   

400.000,00 

динара   

Средства 

из буџета 

Града     

200.000,00 

динара    
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  2.  Реализација 

пројекта „Наша 

шума наша брига“ 

   - Садња стабала, 

примена 

агротехничких 

мера и заливање 

 

-Формирање 

нових зелених 

површина 

-Смањење 

неуређених 

зелених 

површина у 

корист уређених 

зелених 

површина   

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак    

  5.000.000,00 

динара 

Средства 

из буџета 

Града     

18.000.000,00 

динара  

3. Сузбијање 

инвазивних врста 

 Уклањање 

инвазивне врсте 

Fallopia Japanica 

механичко 

хемијским 

третманом 

Циљ је 

систематско 

мапирање и 

уклањање 

инвазивне врсте 

ради заштите 

здравља 

становника 

града Чачка 

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак   

500.000,00 

динара 

Средства 

из буџета 

Града    

/ 

4. Суфинансирање 

изградње 

пиродњачког 

центра у Овчар 

Бањи 

 Изградња 

природњачког 

центра је значајна 

за очување 

биодиверзитета и 

у складу је са 

пројектом 

уређења 

Овчарско-

Кабларске 

клисуре који је 

започела Влада 

Републике Србије 

У Овчарско-

Кабларској 

клисури, 

заштићеном 

природном 

добру I 

категорије, 

налазе се бројне 

врсте очуване 

флоре, 

реликтног 

карактера. 

Фауна је богата 

многим ретким 

и угроженим 

врстама.  

Туристичка 

организација 

Чачак 

2.000.000,00 

динара 

Средства 

из буџета 

Града 

/ 

5. Уређење 

парковских 

површина у 

месној заједници 

„Свети Сава“ 

 

 Формирање нове 

парковске 

површине, 

партерно уређење 

и озелењавање на 

основу идејног 

пројекта 

Повећање 

зелених 

површина на 

територији 

града Чачка 

 

Град Чачак 28.200.000,00 

динара  

Средства 

из буџета 

Града 

17.200.000,00 

динара 
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Контрола и заштита земљишта  

  1. Програм праћења 

квалитета 

земљишта 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

законом. 

Резултати 

мониторинга биће 

објављени на 

сајту града Чачка 

и еколошком 

порталу.       

 

Успостављање 

сталне контроле 

квалитета 

земљишта      

- Градска управа 

за урбанизам 

 - Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите 

животне 

средине     

200.000,00 

динара   

Средства 

из буџета 

Града 

200.000,00 

динара 

Контрола и заштита од буке  

  1. Програм праћења 

нивоа буке у 

животној средини 

   За реализацију 

активности 

закључиће се 

уговор са 

овлашћеном 

стручном 

организацијом, у 

складу са 

законом. 

Резултати 

мониторинга биће 

објављени на 

сајту града Чачка 

и еколошком 

порталу.        

Успостављање 

сталне контроле 

нивоа буке   

- Градска управа 

за урбанизам 

- Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите 

животне 

средине 

  400.000,00 

динара 

 

 

 

 

 

 

Средства 

из буџета 

Града 

400.000,00 

динара   

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине  

1.   Образовне 

активности и 

јачање свести о 

потреби заштите 

животне средине 

   - Припрема и 

реализација 

радионица и 

семинара из 

области заштите 

животне средине 

у предшколским 

установама, 

основним и 

средњим школама 

- Куповина 

едукативних 

материјала за 

вртиће 

- Опремање 

Центра за стручно 

усавршавање 

Чачак 

Стицање знања 

о основним 

еколошким 

питањима 

савременог 

друштва и 

указивање на 

неопходност 

очувања 

животне 

средине и 

рационално 

коришћење 

природних 

ресурса   

- Предшколске 

установе, 

основне и 

средње школе,  

- Центар за 

стручно 

усавршавање 

Чачак 

 

  3.700.000,00 

динара 

Средства 

из буџета 

Града 

4.000.000,00 

динара   
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2.   Учешће на 

међународном 

сајму заштите 

животне средине 

и природних 

ресурса 

   -Закуп сајамског 

простора 

-Припрема 

програма 

представљања 

града 

-Припрема и 

израда 

промотивног 

материјала 

-Реализација 

наступа на сајму 

- Промоција 

активности и 

резултата 

постигнутих у 

претходној 

години 

 

 

- Размена 

искустава са 

другим 

локалним 

самоуправама 

 

 

- Остваривање 

контаката са 

институцијама, 

компанијама и 

донаторима из 

области заштите 

животне 

средине   

 

- Градска управа 

за урбанизам  

- Градска управа 

за локални 

економски 

развој  

- Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите 

животне 

средине   

600.000.00 

динара 

Средства 

из буџета 

Града 

550.000,00 

динара 

3.   Подршка у 

реализацији 

пројеката из 

области заштите 

животне средине 

поднетих од 

стране удружења 

грађана 

   Расписивање и 

спровођење 

јавног конкурса за 

доделу 

планираних 

средстава којима 

ће се 

суфинансирати 

програми и 

пројекти из 

области заштите 

животне средине   

 Популаризација 

и јачање свести 

о значају 

заштите 

животне 

средине   

- Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите 

животне 

средине 

- Градска управа 

за урбанизам  

   

  1.000.000,00 

динара 

Средства 

из буџета 

Града 

1.000.000,00 

динара   
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Остало  

1. Изградња 

стакленика на 

локацији ЈКП 

„Градско 

зеленило“ Чачак 

 

 

 

 

 

 

 

 Изградња 

стакленика 

обухвата израду 

пројекта, 

изградњу 

бетонске плоче са 

темељима, 

металне 

конструкције са 

прозирним 

панелима, систем 

за заливање и 

сталаже за 

биљке.  

Развој 

стакленичке 

производње 

омогућава 

континуирану 

производњу 

садница током 

целе године и 

увећање броја 

садница за 

50.000, што је 

трећина 

садашње 

производње. На 

овај начин град 

Чачак ће 

обезбедити 

довољну 

количину садног 

материјала за 

проширење 

зелених 

површина, и 

смањити 

негативне 

ефекте загађења 

у градској 

средини 

(прашина, 

издувни гасови). 

  

ЈКП „Градско 

зеленило“ 

Чачак    

4.646.000,00 

динара 

Средства 

из буџета 

Града 

/ 

2.   Ангажовање 

консултаната на 

изради пројеката  

и набавка 

промотивног 

материјала  

   -Идентификација 

потенцијалних 

пројектних идеја 

-Избор 

консултаната   

 Пружање 

подршке граду 

Чачку у 

припреми 

предлога 

пројеката за 

расположиве 

фондове  и 

промовисање 

активности из 

области заштите 

животне 

средине 

- Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите 

животне 

средине    

1.000.000,00 

динара   

Средства 

из буџета 

Града 

600.000,00 

динара 

3.   Појачано 

деловање у 

области заштите 

животне средине- 

обезбеђивање 

неопходних 

људских ресурса 

за праћење 

актуелних 

пројеката путем 

агенцијских 

услуга 

   Обезбеђивање 

људских ресурса 

за праћење 

динамике и 

реализације свих 

актуелних 

пројеката и 

планираних 

активности у 

оквиру ресора 

заштите 

жив.средине   

Праћење 

динамике и 

реализације 

свих актуелних 

пројеката и 

планираних 

активности   

- Помоћник 

градоначелника 

за област 

заштите 

животне 

средине     

1.500.000,00 

динара   

Средства 

из буџета 

Града 

/   
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Овај Програм објавити у „Службеном 

листу града Чачка“ 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

66. 

На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона 

о локалним изборима («Сл. гласник РС» број 

129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020),  

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

I 

 Утврђује се да је  

- Лидији Јакшић, 

  изабраној са изборне листе ИВИЦА 

ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС) - 

Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић 

Палма, престао мандат одборника Скупштине 

града Чачка, због поднете оставке на функцију 

одборника. 

II 

Ово решење објавити у «Службеном листу 

града Чачка». 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

67. 

На основу члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), члана 54. став 1. тачка 14. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6//2019) и члана 

35. Пословника о раду Скупштине града Чачка - 

пречишћен текст („Службени лист града Чачка“ 

број 19/2019),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

I 

МИРОСЛАВУ ПЕТКОВИЋУ, престаје 

мандат секретара Скупштине града Чачка, због 

поднете оставке.  

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

68. 

На основу члана 40. став 2. и  3. и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др. 

закон и 47/2018), члана 54. став 1. тачка 14. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

6//2019) и члана 30. став 2. Пословника о раду 

Скупштине града Чачка - пречишћен текст 

(„Службени лист града Чачка“ број 19/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

I 

За секретара Скупштине града Чачка, 

поставља се:  

ВЛАДИМИР РОМАНДИЋ, дипл.правник из 

Чачка. 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 
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69. 

На основу члана 50. став 4. и члана 66. став 

5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. 

закон и 47/2018), члана 54. став 1. тачка 15. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

6//2019) и члана 46. став 4. и 5. Пословника о раду 

Скупштине града Чачка - пречишћен текст 

(„Службени лист града Чачка“ број 19/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА  

I 

Милану Лукићу, престаје функција члана 

Градског већа града Чачка, због поднете оставке. 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

70. 

На основу члана 45. став 1. и члана 66. став 

5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ 

број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др. 

закон и 47/2018), члана 54. став 1. тачка 15. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

6//2019) и члана 41. Пословника о раду Скупштине 

града Чачка - пречишћен текст („Службени лист 

града Чачка“ број 19/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ГРАДСКОГ 

ВЕЋА  

I 

           За члана Градског већа града Чачка, бира се: 

- Др Иван Глишић 

Мандат члана Градског већа траје до 

истека мандата Градског већа. 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

71. 

На основу члана 21. ст. 1. Закона о јавним 

предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016 и 

88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града 

Чачка («Сл. лист града Чачка» број 6/19) и члана 

43. став 1. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ са 

Законом о јавним предузећима («Сл. лист града 

Чачка» број 22/16 и 8/19),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЈЕДНОМ ЧЛАНУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

I 

 Стојану Савићу, представнику запослених, 

престао је мандат члана Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“, 31. 

децембра 2020. године, подношењем оставке због 

одласка у пензију. 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

72. 

На основу чл. 17. ст. 3. Закона о јавним 

предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016 и 

88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града 

Чачка («Сл. лист града Чачка» број 6/19) и члана 
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39. став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 

Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ са 

Законом о јавним предузећима («Сл. лист града 

Чачка» број 22/16 и 8/19),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

I 

 Именује се Наташа Плазинић, 

специјалиста струковни економиста, представник 

запослених, за члана Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак. 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

73. 

На основу члана 116. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ броj 88/2017) и члана 63. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 

22/2013, 15/2015 и 26/2016),  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 28. јануара 2021. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК 

I 

 Разрешава се Ивана Кићановић, 

представник родитеља, дужности члана Школског 

одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак. 

II 

Именује се Јелена Пуреновић, представник 

родитеља, за члана Школског одбора ОШ „Др 

Драгиша Мишовић“ Чачак. 

III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“.  

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-5/2021-I 

28. јануар 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 74. 

На основу члана 58. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 80. Статута града Чачка („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 35. Одлуке о 

градским управама („Сл. лист града Чачка“ бр. 

20/2019),  

Градоначелник града Чачка, дана 29. 

јануара 2021. године, донео је 

РЕШЕЊЕ 

I 

ПОСТАВЉА СЕ Мирослав Петковић, 

дипломирани правник из Чачка, за помоћника 

градоначелника града Чачка за област друштвених 

делатности, у Кабинету градоначелника, почев од 

29. јануара 2021. године а најдуже док траје 

дужност Градоначелника. 

II 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 020 -12/2021-II 

29. јануар 2021. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 

 75. 

 На основу члана 9. став 3. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС“, број 135/04 и 88/10), а у вези 

члана 46. Закона о планирању и изградњи (“Сл. 

гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
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31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 18. Одлуке о 

градским управама (“Сл. лист града Чачка”, број 

20/19), Градска управа за урбанизам, града Чачка, 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ 

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОВЧАР 

БАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 1. НЕ ПРИСТУПА СЕ стратешкој процени 

утицаја на животну Плана генералне регулације за 

Овчар Бању на територији града Чачка. 

 2. Ово решење објављује се у „Службеном 

листу града Чачка“. 

Образложење 

 Одлуком о изради Измена и допуна Плана 

генералне регулације за Овчар Бању на територији 

града Чачка приступиће се изради Измена и допуна 

Плана генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка. 

 Чланом 5. став 1. Закона о стратешкој 

процени утицаја на животну средину („Сл. гласник 

РС“, број 135/04 и 88/10) прописано је да се 

стратешка процена врши за планове, програме и 

основе у области просторног и урбанистичког 

планирања или коришћења земљишта, 

пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, 

енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања 

отпадом, управљање водама, телекомуникација, 

туризма, очување природних станишта и дивље 

флоре и фауне, којима се успоставља оквир за 

одобравање будућих развојних пројеката 

одређених прописима којима се одређује процена 

утицаја на животну средину. 

 Ставом 2. истог члана прописано је да за 

планове и програме из става 1. овог члана којима 

је предвиђено коришћење мањих површина на 

локалном нивоу, одлуку о стратешкој процени 

доноси орган надлежан за припрему плана и 

програма ако према критеријумима прописаним 

овим законом, утврди да постоји могућност 

значајних утицаја на животну средину. 

 У поступку одлучивања о изради 

стратешке процене утицаја на животну средину 

Измена и допуна Плана генералне регулације за 

Овчар Бању на територији града Чачка, 

прибављено је мишљење Групе за заштиту 

животне средине Градске управе за урбанизам 

Града Чачка број 501-2/2021-IV-2-01 од 11.01.2021. 

године у коме је изражен став да за израду Измена 

и допуна Плана генералне регулације за Овчар 

Бању на територији града Чачка, на основу члана 

9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 

88/10) и Упутства за спровођење Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину, 

издатог од Министарства науке и заштите животне 

средине РС, Управа за заштиту животне средине у 

Београду 2007. године, није неопходно приступити 

изради Извештаја о стратешкој процени утицаја на 

животну средину Измена и допуна Плана 

генералне регулације за Овчар Бању на територији 

града Чачка. 

 Ова Управа је имајући у виду планиране 

намене, чињеницу да је решењем број 501-119/10-

IV-2-01 од 09.05.2013.године, Група за заштиту 

животне средине дала сагласност на Извештај о 

стратешкој процени утицаја на животну средину за 

План генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка („Службени лист града 

Чачка“ број 14/13) и да наведене измене неће битно 

утицати на животну средину, утврдила да 

предметни план не подлеже обавези израде 

стратешке процене утицаја у смислу одредбе члана 

5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на 

животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 

88/10), а на основу претходно прибављеног 

мишљења Групе за заштиту животне средине ове 

Управе број 501-2/2021-IV-2-01 од 11.01.2021. 

године, као органа надлежног за послове заштите 

животне средине. 

     

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА 

ЧАЧКА 

ГРУПА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ, 

Број: 350-1/21-IV-2-01 

11. јануар 2021. године 

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 

Вера Јаковљевић, дипл. грађ.инг., с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 118 – Број 3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 29. јануар 2021. године 

  

САДРЖАЈ 

48. Одлука о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2021. годину .........................................................97 

49. Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка 

.....................................................................................................................................................................................97 

50. Одлука о радном времену „Апотекарске установе Чачак“ Чачак .................................................................100 

51. Одлука о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. 

годину ......................................................................................................................................................................101 

52. Одлука о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину .....101 

53. Одлука о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак 

за 2021. годину ........................................................................................................................................................102 

54. Одлука о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 2021. годину ............................102 

55. Одлука о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Међуопштински историјски архив за 

град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани .............................................................................................102 

56. Одлука о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског историјског архива за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину ........................................................................................104 

57. Одлука о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. 

годину ......................................................................................................................................................................105 

58. Одлука о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 2021. годину ..............................105 

59. Одлука о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. 

годину ......................................................................................................................................................................105 

60. Одлука о допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак ..................105 

61. Одлука о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину .....106 

62. Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак за 2021. годину ..............................................................................................................................106 

63. Одлука о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне милиције града Чачка за 2021. годину 

...................................................................................................................................................................................106 

64. Решење о прибављању у јавну својину изградњом објеката на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155 

и 345/86 све у КО Атеница ....................................................................................................................................107 

65. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2021. години 

...................................................................................................................................................................................108 

66. Решење о престанку мандата одборника .........................................................................................................114 

67. Решење о престанку мандата секретара Скупштине града Чачка .................................................................114 

68. Решење о постављењу секретара Скупштине града Чачка ............................................................................114 

69. Решење о престанку функције члана Градског већа ......................................................................................115 

70. Решење о избору једног члана Градског већа .................................................................................................115 

71. Решење о престанку мандата једном члану Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Чачак ..........................................................................................................................................................115 

72. Решење о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

Чачак ........................................................................................................................................................................115 

73. Решење о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ 

Чачак ........................................................................................................................................................................116 

74. Решење о постављењу помоћника градоначелника за област друштвених делатности .............................116 

75. Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измена и допуна Плана 

генералне регулације за Овчар Бању на територији града Чачка ........................................................................116 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина града Чачка, АДМИНИСТРАЦИЈА: Стручна служба Скупштине. Адреса  

е-поште: strucniposlovi@cacak.org.rs, ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Мирослав Петковић, 

секретар Скупштине града Чачка. Жиро рачун за претплату: рачун буџета града Чачка број:  

840-745141843-30 код управе за трезор Чачак. Штампа: „Офис сервис“ - Чачак 


