
 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ОСАМНАЕСТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 21, 22, 23, 25, 26. и  27. децембра  2017. године, 

  у великој сали Скупштине града Чачка у Чачку 

 

 

Седница је почела рад у 10 сати и 20 минута.  

 

 Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине отворио и 

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 45  одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници првог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Милан Рогановић и Наташа Цвијовић.  

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали заменик 

градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, представници 

градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и представници 

средстава јавног информисања. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је достављен извод из 

записника са седамнаесте седнице Скупштине од  1. и 2. децембра   2017. године, ради 

усвајања. 

 

 Питао је одборнике да ли има примедаба на извод из записника са седамнаесте 

седнице. 

 

 За реч се јавила Биљана Рубаковић, која је имала примедбу на страни 5. 

записника поводом њеног указивања на повреду члана 113. Пословника о раду, где 

стоји да председник Скупштине није дао уверљиво образложење за допунске тачке 

дневног реда, а она је имала сугестију да председник Скупштине образложи и предлог 

за допуну тачкама 4. и 5. које није образложио.  

 

 Александар Танасковић је подсетио да је на претходној седници имао примедбу 

и тражио да се у записник са претходне седнице унесе разлози због којих је добио две 

опомене од председавајућег па је питао да ли је то урађено. Такође је имао примедбу на 

начин вођења седнице и начин уписивања исхода гласања у записник и питао да ли се 

исправно уноси констатација кад приликом изјашњавања нема гласова ни за, ни 

против, ни уздржаних.  

 

 Радмила Живковић је такође имала примедбу на страни 13. записника где није 

написано шта је рекла када је рекламирала повреду члана 148. Пословника, јер је тада 

тражила да председник Скупштине образложи због чега је дао опомене неким 

одборницима и да је тај свој захтев образложила.  

 



 Александар Божовић је имао примедбу на цео записник јер нема ништа од 

података које он сматра битним, ЦД које одборници добијају су неупотребљиви а 

снимак седнице се сајта брише сутрадан.  

 

 Ацо Ђенадић је имао примедбу на део записника на 2. страни када је говорио о 

примедби на претходни записник, где је описано шта је говорио по тачки дневног реда 

која се односила на изградњу и одржавање споменика и тврди да није рекао „да не 

треба рушити старе споменике коме год они били подигнути јер су део историје“ већ да 

вероватно се неће рушити стари споменици иако су подигнути мимо правилника.  

 

 Миленко Каличанин је такође имао примедбу јер је записник штур и 

обесмишљен јер се само наводе повреде Пословника, а нема ништа од онога што су 

одборници говорили о тачкама дневног реда. Такође тонски снимак другог дана 

седнице није могао да чује, а сматра и да је бесмислено прописивање Пословником 

гласања у дану за гласање.  

 

 Милица Прокић је имала примедбу на све стране записнике јер иако је ово извод 

из записника из њега само не може видети смисао онога што су одборници хтели да 

кажу нити се може сагледати ток седнице.  

 

 Александар Сретеновић је имао примедбу јер они који добијају штампани 

материјал нису добили записник снимљен на ЦД-у, али је уаказао на проблем загушења 

интернета и немогућност одборника да са сајта скину материјале који су им 

достављени. Такође други дан заседања седнице није могао да чује са ЦД-а који је 

достављен.  

 

 Председник Скупштине је објаснио да ће  убудуће одборници који добију 

штампани материјал уз извод из записника добијати и тонски запис седнице.  

 

 Владица Гавриловић је имао примедбу јер други дан седнице није било могуће 

скинути са тонског записа, али је предложио одлагање усвајања записника док 

одборници не добију исправан тонски запис.  

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, у вези са записником председавајући је 

извод из записника са седамнаесте седнице Скупштине ставио на гласање. 

 

 Скупштина је са 35 гласова за,  и 1 гласом против, донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записника са седамнаесте седнице Скупштине града Чачка, 

одржане  1. и 2. децембра   2017. године, са могућим изменама  изнетим у примедбама. 

 

 За реч се јавио Ацо Ђенадић који је указао на повреду члана 160. Пословника,  и 

истакао да записник чине тонски запис и извод из записника, а да он није добио тонски 

запис записника и нагласио да је нови Пословник донет на силу али је очито да га ни 

они који су га донели не поштују.  

 

  



У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо 

Ђенадић  није  тражио  да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Александар Божовић је указао на повреду члана 123. Пословника и истакао да је 

Скупштина усвајала извод из записника без тонског записа. 

 

У вези са изреченом повредом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Божовић  је тражио  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Милисав Марјановић је указао на повреду члана 195. Пословника, а у вези члана 

50. и захвалио „Водоводу“ на одговорима на одборничко питање, а затим питао 

помоћника градоначелника због чега се не решава проблем водоснабдевања у 

Станчићима који је неколико година актуелан. 

 

 У вези са изреченом повредом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић  је затим наставио да говори о водоводу у Станчићима и  о 

мештанима Прељине који су претрпели штете у невремену, па му је председник 

Скупштине на основу члана 150. Пословника, изрекао меру опомене, јер је говорио о 

питању које није на дневном реду.   

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу. 

 

Затим је на основу члана 125. Пословника о раду  предложио да се у дневни ред  

уврсте следеће тачке:  

 

- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм  

рада Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину 

 

- Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ број 9531/2 од 28. новембра 2017. године – 

материјал који ће се ако одборници тако одлуче разматрати као 27. и 28. тачка 

дневног реда 

 

и да се ове тачке разматрају као 27. и 28.  тачка дневног реда, а преостале тачке из 

позива се померају. Образложио је предлог да се ове тачке по хитном поступку нађу на 

дневном реду данашње седнице потребом да се Програм Центра за социјални рад 

реализује одмах од почетка године, а сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Чачак“ је потребно дати због препоруке надлежне државне ревизорске институције 

која је указала на пропуст.  

 

За овај предлог било је 36. одборника, па је председавајући констатовао да је 

предлог прихваћен. 

 

 

 

 



 Председник Скупштине је затим ставио на гласање. 

 

 Предлог одлуке о  формирању Комисије за израду стратегије  

 озелењавања града Чачка – који је поднела одборник Виолета Марковић 

 

 Приликом изјашњавања за овај предлог је било 20 одборника, 26 против, уз 1 

уздржани глас. 

 

 Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност кворума на седници, па је 

тражио да се пребројавањем утврди број присутних у сали. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 64 одборника. 

 

 Председник Скупштине је затим поново ставио на гласање Предлог за допуну 

дневног реда, који је поднела одборник Виолета Марковић. 

 

Приликом изјашњавања за овај предлог је било 23 одборника, 29 против, уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да предлог није прихваћен.  

 

  Скупштина је затим на предлог председавајућег са 43 гласа за, 1 гласом против, 

усвојила следећи  

  

 

Д н е в н и   р е д: 

  

 

1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину 

 

2. Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску 

инспекцију, Службе за интерну ревизију и Градског правобранилаштва града 

Чачка за 2018. годину 

 

3. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.1.2017. до 30.9.2017. 

године 

 

4. Предлог плана детаљне регулације „Атеница“ 

 

5. Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска зона, 

комплекси болнице и касарне“ у Чачку  и стављање ван снаге раније утврђеног 

предлога 

 

6. Предлог одлуке о накнади за рад у Надзорном одбору Јавног предузећа 

 

7. а) Предлог одлуке о  давању сагласности на програм пословања Јавног 

предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину 

 



8. а) Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ 

Ужице за 2018. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију 

„Дубоко“ Ужице 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП 

„Дубоко“ Ужице број 112/3 од 7. децембра 2017. године 

 

9. а) Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања  ЈКП „Водовод“ 

Чачак за 2018. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП 

„Водовод“ Чачак за 2018. годину  

 

10. Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања  ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци за 2018. годину  

 

11. Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања  ЈКП „Чачак“ 

Чачак за 2018. годину 

 

12. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 

„Комуналац“ Чачак за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину  

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама услуга изношења и 

депоновања смећа 

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања 

површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2018. годину 

 

13. а) Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину  

 

14. Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања  ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак за 2018. годину 

 

15. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа 

за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве 

„Градац“ Чачак за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и 

развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града 

за 2018. годину 

 



в) Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину 

 

16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план 

установе за физичку културу спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину 

 

17. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе 

„Туристичка организација Чачка“ за 2018. годину 

 

18. Предлог одлуке о давању сагласности  на План и Програм рада Установе за КОД 

„Коста Новаковић“ Чачак за 2018. годину 

 

19. Предлог програма о изменама Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије 

града Чачка за 2017. годину 

 

20. Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања 

у предшколским установама чији је оснивач град Чачак 

 

21. Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о одређивању оспособљених 

правних лица од значаја за заштиту и спасавање 
 

22. Предлог одлуке о условима прикључења на систем за водоснабдевање „Рзав“ 

 

23. Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо 

одржавање зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника 

 

24. Предлог одлуке о измени одлуке о преносу права коришћења непокретности 

Предшколској установи „Моје детињство“ Чачак 

 

25. Предлог решења о приступању размени непокретности са предузећем „Mizzoni 

papir“ доо Чачак 

 

26. Предлог решења о прибављању у јавну својину надградњом другог спрата на 

објекту бр.1 ОШ „Свети Сава“ 

 

27. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину 

 

28. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП „Чачак“ број 9531/2 од 28. новембра 2017. године 

 

29.  Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

30. Одборничка питања и одговори 

 

 

 

 

 

 



РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Ацо Ђенадић, Јасменка Луковић, Мирослав 

Спасојевић, Александар Радојевић, Александар Божовић, Биљана Рубаковић, Никола 

Наумовић, Милисав Марјановић, Радмила Живковић, Тихомир Ђуровић, Далиборка 

Несторовић, Светлана Пауновић, Светомир Стаменковић, Оливера Матовић, Предраг 

Јевтић, Милка Владисављевић, Мирослав Ђеровић, Љиљана Миловановић, Ило 

Михајловски, Миленко Каличанин, Александар Сретеновић, Андрија Миликић, 

Виолета Марковић, Мирослав Робајац, Драган Ћендић, Предраг Ружичић и Драгутин 

Ђуровић. 

 

 Председник Скупштине је, у складу са чланом 112. Пословника о раду 

Скупштине, обавестио да ће Скупштина радити и после 18 часова.  

 

У наставку расправе учествовали су Ђорђе Шипетић, Ивана Вукајловић, Радисав 

Рацковић, Милица Прокић, Раденко Луковић, Владица Гавриловић, Вељко 

Неговановић, члан Градског већа, Нада Лазовић, Бошко Обрадовић, Александар 

Максимовић и Александар Танасковић. 

 

У току расправе по овој тачки дневног реда за реч се јавио Александар 

Танасковић који је указао на повреду члана 148. Пословника којим је прописана 

обавеза поштовања достојанства Скупштине, јер је претходни говорник, Вељко 

Неговановић, изнео нетачне информације. Рекао је да мали број поднетих амандмана 

није због савршеног буџета, како је речено, већ је разлог одредба Пословника којом је 

предвиђено да одборник не може поднети више амандмана на исти члан предлога акта.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

Александар Танасковић је тражио да се Скупштина изјасни о повреди Пословника. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Владица Гавриловић је, такође, указао на повреду члана 148. Пословника којим 

је прописана обавеза поштовања достојанства Скупштине, рекавши да је коментар 

члана Градског већа био сувишан, подсећајући да су одборници Нове Србије раније 

подносили већи број амандмана, али због ограничења по новом Пословнику донели су 

одлуку да то више не чине.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

Владица Гавриловић није тражио да се Скупштина изјашњава о повреди Пословника. 

 



Милица Прокић је указала на повреду члана 150. став 1. алинеја 1. Пословника 

којим је прописано да се опомена изриче у случају приласка говорници без одобрења 

председника Скупштине,  наводећи да је Вељко Неговановић, члан Градског већа, без 

позива прилазио председавајућем столу, непримерено се понаша, нарушава ред и 

заговара одборнике Одборничке групе „За напреднији Чачак - др Александар 

Радојевић“. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

Милица Прокић није тражила да се Скупштина изјашњава о повреди Пословника. 

 

Председник Скупштине је, на основу члана 159. Пословника, у 15 сати и 30 

минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати и 45 минута. 

 

Скупштина је наставила рад у 16 сати и 55 минута. 

 

У наставку расправе учествовали су чланови Градског већа, Немања Трнавац, 

Мирослав Вукосављевић, Душан Радојевић, Михајло Јовић, Милан Лукић, Анђелка 

Новаковић  и Велимир Дробњак. 

 

За реч се затим јавио Миленко Каличанин, који је указао на повреде чланова 

129. и члана 50. став 1. и 2.  Пословника о раду Скупштине, којима је прописано  право 

по ком редоследу ће говорити одборници пријављени за дискусију и право да одборник 

буде обавештен о свим питањима која су од значаја за вршење оодборничке дужности. 

Сматра да није у реду да чланови Градског већа узму учешће у дискусији после 

пријављених одборника, јер су одборници тиме ускраћени за нова сазнања, која би им 

била од великог значаја за њихову дискусију која би била по њиховом мишљењу 

конструктивнија.   

 

У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Миленко Каличанин  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повредама 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

  За реч се затим јавила Милица Прокић, која је указла на повреду члана 148. став 

1. Пословника о раду Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да 

поштују достојанство Скупштине. Одборница сматра да је бесмислено да чланови 

Градског већа говоре после одборника, јер им је ускраћено да после њиховог излагања 

поставе додатна питања. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се затим јавио Александар Танасковић, који је указао на повреду члана 

50. Пословника о раду Скупштине,  којим је прописано право да буде обавештен о свим 

питањима која су од значаја за вршење одборничке дужности. Одборник сматра да би 



њихова питања била квалитетнија да су раније дошли до информација изречених у 

дискусијама чланова Градског већа. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Танасковић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Звонко Митровић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим је 

прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине, уз 

констатацију да се њему лично нико не обраћа са уважавањем и сматра да је оваквим 

начином дискусије опозиционих одборника,  бацање прашине у очи. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Звонко Митровић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

За реч се јавио Драган Ћендић, који је указао на повреду чланова 148. и 149. 

Пословника о раду Скупштине,  којима је прописано да су одборници дужни да 

поштују достојанство Скупштине и да се о реду на седници Скупштине стара 

председник Скупштине. Одборник замера председнику што не може да увиди, да су 

одборници у нелагодној ситуацији и да су чланови Градског већа требали да излажу на 

почетку расправе а не да чекају „ударно време“ ТВ преноса. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се јавио Бошко Обрадовић у жељи да рекламира Пословник. На почетку 

излагања није изговорио који члан Пословника рекламира, на шта је реаговао 

председник Скупштине и упозорио га да треба да говори о питању које је на дневном 

реду па му изриче, на основу члана 150. Пословника о раду Скупштине меру опомене. 

Затим одборник наставља своју причу, председавајући га још једном опомиње да је ван 

тачке дневног реда и одборнику, изриче  другу опомену. Након тога одборник 

Обрадовић је изговорио да рекламира члан 129. Пословника о раду, којим је прописано  

по ком редоследу и временском трајању могу пријављени одборници да говоре. 

Одборник наводи први став овог члана који каже да прво треба да говори предлагач 

акта, овлашћени представник предлагача, известилац предлагача, а то није учињено у 

овом случају. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Бошко Обрадовић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

  Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим 

је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине,  и сматра да 

су се требале испоштовати моралне норме. 

 



У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Мирослав Спасојевић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим је 

прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине, уз примедбу на 

говор одборника Обрадовића који је упоредио ову власт са претходном влашћу и рекао 

да је то наставак у континуитету старих правила. Сматра да је раније после уводничара 

узимао реч градоначелник, па чланови Градског већа су одговарали на питања 

одборника и на крају је заменик градоначелника узимао учешће у дискусији. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Владица Гавриловић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 150. став 1. алинеја 4 који се односи 

на изрицање опомене одборнику, сматра да је председник неправедно изрекао опомену 

одборнику Обрадовићу, јер му није дозволио да заврши реченицу што значи да 

председник укида слободу говора одборницима.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  је захтевала  да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Далиборка Несторовић је указала на повреду члана 129. Пословника о раду, који 

говори о редоследу и времену трајања говора одборника. Одборница је указала на, њој 

нејасне термине које су изговарали чланови Градског већа, као што је „социјално 

напредни развој“ и пита ко ће сада да им објасни на шта се мислило кад одборници 

више не могу да добију реч.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Далиборка  Несторовић није  захтевала да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 148. став 1. и 149. став 1. 

Пословника о раду, који се односе на поштовање достојанства Скупштине и о томе ко 

се стара о реду на седници Скупштине. Одборница сматра да је председник требао себи 

да изрекне опомену за његово понашање када је додељивао опомене одборнику 

Обрадовићу и за опаске упућене одборницима да не знају шта причају.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић је  захтевала да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Драгутин Ђуровић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине, који се односи на поштовање достојанства Скупштине. Сматра да је 

достојанство Скупштине угрожено тиме што поједини одборници желе да наметну 

термин излагања члановима Градског већа. 

 



У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драгутин Ђуровић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Далиборка Несторовић је указала на повреду члана 148. став 2. Пословника о 

раду Скупштине, којим се односи на придржавање дневног реда и члана 129. 

Пословника о раду, који говори о редоследу и времену трајања пријављених говорника. 

Одборница сматра да је председник Скупштине прекршио Пословник који је сам 

креирао.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Далиборка Несторовић  није  захтевала да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 130. Пословника о раду 

Скупштине, који се односи на пријаву и редослед одборника пријављених за говор. 

Одборник истиче да чланови Градског већа нису причали о питањима која су на 

дневном реду то јест о буџету за 2018. годину, већ су причали о имагинарним стварима 

која ће се десити. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Танасковић је  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 149. Пословника о раду 

Скупштине, који говори да се о реду на седници Скупштине стара председник 

Скупштине. Одборник сматра да председник треба да одмери сваку реч коју  изговори   

и да би било добро  да објасни на основу чега је закључио да опозиција не жели да се 

усвоји буџет у првом дану заседања.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Владица Гавриловић није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милисав Марјановић је указао на повреду чланова 148. и  50. Пословника о раду 

Скупштине, који се односи на достојанство Скупштине и право одборника да буде 

обавештаван о свим питањима која су од значаја за вршење одборничке дужности. 

Мишљења је да одборници нису обавештени на време од чланова Градског већа о 

поједним ставкама буџета и да председник тумачи повреде Пословника како му падне 

на памет. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић  је  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Александар Божовић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине. Сматра да су чланови Градског већа повредили достојанство Скупштине 

својим излагањима, да одборници нису добили одговоре које су желели. 



 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Божовић  је  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.   

 

Радмила Живковић је указала на повреду члана 149. Пословника о раду 

Скупштине, који говори да се председник Скупштине стара о реду на седници. 

Одборница сматра да председник утиче на неред, да вређа одборнике тиме што каже да 

говоре апсурд, што доносе опомене на брзину и да треба да престане са моралним 

придикама јер лично ствара неред на седници. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Радмила Живковић  је  захтевала да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Весна Новаковић је указала на повреду члана 129. Пословника о раду 

Скупштине, који говори о праву на говор по редоследу и временском трајању. 

Одборница је очекивала да ће помоћник градоначелника Милан Бојовић узети учешће у 

дискусији и да ће имати прилику да га пита у вези водовода на локацији за које се  

раније интересовала и да ли ће тај водовод бити „модеран водовод у урбанистичком 

смислу“.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Весна Новаковић  није  захтевала да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 144. став 1. Пословника о раду 

Скупштине, који каже да је председник Скупштине дужан да се изјасни поводом 

изречене примедбе о повреди Пословника. Одборница замера председнику што је 

неким претходним одборницима рекао да нема шта да каже по изјављеној повреди 

члана Пословника и предлаже председнику да да оставку на функцију, ако није 

способан да испоштује Пословник. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  није  захтевала да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 116. став 2.  Пословника о 

раду Скупштине, који каже, ако председник Скупштине жели да учествује у претресу 

треба да  препусти председавање заменику председника Скупштине и да изађе за 

говорницу. Одборник истиче да се тога председник не придржава и да свој коментар 

саопштава са „позиције силе“ тј. седи за председавајућим столом.   

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Танасковић  је  захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.   



 

Драгомир Шипетић, члан Градског већа, јавио се за реч и апеловао да се овај 

буџет усвоји што пре да би се створили услови за реализацију планираних активности и 

додао да је задовољан са буџетом који покрива поље социјалне заштите.  

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 148. став 1. и 150. став 1. алинеја 7. 

Пословника о раду Скупштине, који се односе на поштовање достојанства Скупштине 

и када се могу изрећи опомене одборницима. Одборница примедбује на одборника 

позиције који се врло непристојно понео према својој партијској другарици и предлаже 

да због тога сви одборници изађу из сале у име протеста како се ово не би поновило.    

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  није  захтевала да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 50. Пословника о раду 

Скупштине, који каже да одборник има слободан приступ актима за вршење његове 

одборничке дужности. Одборник сматра да се то не поштује и да би он да је знао да 

члан  Градског већа Шипетић има неки материјал у вези социјалне заштите, затражио 

од њега  како би своју дискусију правилно усмерио. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Танасковић  је  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 148. став 1. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине. Одборница закључује да у сали нико није дужан да поштује достојанство 

Скупштине већ да то зависи од личног васпитања и понавља да одборник Максимовић 

на очиглед свих одборника грди одборницу Сузану, а да не добија опомену од 

председника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  није  захтевала да се Скупштина о томе изјасни.   

 

На основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине је 

у 19 сати и 35 минута прекинуо  седницу Скупштине, и заказао наставак седнице за 22. 

децембар 2017. године са почетком у 10 сати. 

 

*** 

 

Скупштина је наставила са радом у петак, 22. децембра 2017. године,  у 10 сати и 

15 минута. 

 

Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине председавао  Игор 

Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 



 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 40 одборника и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Милан Рогановић, Ацо Ђенадић и Наташа Цвијовић.  

 

 За реч се јавио Драган Ћендић који је указао на повреду члана 148. Пословника,  

јер је председавајући у одговору одборници на повреду Пословника председавајући 

погрдним именима називао одборнике Двери и износио неистине, а да није дао прилику 

другој страни да одговори на његове неистине. Тражио је да се председник извини и да 

се настави нормалан рад на седници.  

 

 Председник Скупштине је објаснио да се његов говор није односио ни на 

одборничку групу у целини већ на појединце и извињава се ако је неко његовим гестом 

увређен.  

 

 Драган Ћендић је био задовољан одговором и није тражио да се Скупштина 

изјашњава о повреди Пословника. 

 

 За реч се затим јавила Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника, која је дала 

додатна објашњења у вези са буџетом планираним за област екологије. 

 

 Владан Милић, помоћник градоначелника, за друштвене делатности, је дао 

додатна објашњења у вези са буџетским ставкама које се односе на спорт, дечију 

заштиту, као и предшколско образовање.  

 

 Славица Драгутиновић, члан Градског већа, задужена за област здравства, је 

говорила о средствима која су у буџету планирана за област примарне здравствене 

заштите као и здравствене заштите становништва у целини.  

 

 Милан Бојовић, помоћник градоначелника, за област месне самоуправе и 

инфраструктуре, је дао детаљнија објашњења у вези са буџетским ставкама планиране 

за побољшање инфраструктуре по месним заједницама нарочито на сеоском подручју. 

Првенствено у погледу путне инфраструктуре, водовода и канализације.  

 

 За реч се затим јавио Александар Сретеновић који је указао на повреду члана 50. 

Пословника, и тражио да председник да додатна објашњења у вези са овим чланом, и 

питао како ће одборник да буде обавештен о питањима која су на дневном реду ако не 

може да поставља питања после известиоца.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Сретеновић  је затим тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се затим јавио Милисав Марјановић, користећи право на реплику причао 

о проблему који има Дом културе у Прељини, а такође и о атарским путевима.  

 



 Тања Стовраг је указујући на повреду члана 50. Пословника, поставила питања 

члану Градског већа задуженим за здравство, у вези броја новорођене деце и 

породилишта.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Тања Стовраг је затим тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се јавила Весна Новаковић, која је указала на повреду члана 50. 

Пословника, и истакла да председавајући онемогућава одборнике да постављају 

питања, па су принуђени да то чине кроз указивање на повреду Пословника.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Весна Новаковић  је затим тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Миленко Каличанин је указао на повреду члана 145. Пословника, јер је он 

говорећи о филму приказаном поводом Дана града указао да недостају делови који се 

односе на инфраструктуру већ је акценат стављен на културу, спорт, и активности 

јавног предузећа „Путеви“. 

 

 Милица Дачић, заменик градоначелника, је такође дала додатна објашњења о 

буџету за следећу годину. 

 

 На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије. 

 

 За реч се затим јавила Тања Стовраг, која је указала на повреду члана 149. 

Пословника, и истакла да не треба грађанима причати шарене лаже, већ истину и да 

Чачак никада неће бити у рангу са великим градовима. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Тања Стовраг  је затим тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Драган Ћендић је указао на повреду члана 50. Пословника, и истакао да није 

добио одговоре на постављена питања у току претреса.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  је затим тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 



 Одборницима се затим обратио Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка, 

дајући завршну реч у вези са предлогом буџета.  

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина је са 39 гласова за, донела  

Одлуку у начелу. 

 

*** 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да су на Предлог  одлуке о 

буџету града Чачка за 2018. годину, амандмане поднели одборници Виолета Марковић, 

Александар  Радојевић, Тања Стовраг, Милица Прокић, Милисав Марјановић, 

Александар Танасковић, Драган Ћендић, Оливера Матовић, Радисав Рацковић, Бошко 

Обрадовић, Милош Ракоњац, Радмила Живковић, Александар Сретеновић, Ђорђе 

Шипетић, Драган Штављанин, Ацо Ђенадић, Александар Божовић, Миленко 

Каличанин и Биљана Рубаковић. 

 

 Одборник Виолета Марковић је повукла амандман на Предлог одлуке о буџету. 

 

Амандман  на члан 4.  поднео је одборник  Александар Радојевић. 

 

 Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Александар Радојевић  је образложио поднети амандман. 

 

 Објашњење у вези са поднетим амандманом дао је Зоран Тодосијевић, начелник 

Градске управе за финансије.  

 

 Председник Скупштине је отворио претрес по поднетом амандману. 

 

 У претресу су учествовали  Љиљана Миловановић, Виолета Марковић и Радисав 

Рацковић. 

 

 Додатна појашњења у вези са овим амандманом дао је Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије.  

 

 Александар Радојевић је затим повукао поднети амандман и сугерисао да се нађе 

начин да се идеја коју је амандман садржао спроведе и субвенционисани превоз могу да 

користе сви на које се односи.  

 

*** 

Амандман  на члан 4.  поднела је одборник  Тања Стовраг. 

 

  Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 



 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману и да ли жели да га образложи. 

 

 Тања Стовраг  је образложила поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Мирослав Спасојевић, Радмила Живковић, Предраг 

Ружичић, Милисав Марјановић, Александар Радојевић, Владица Гавриловић, 

Александар Танасковић, Александар Божовић, Бошко Обрадовић, Драган Штављанин и 

Виолета Марковић. 

 

 Додатна појашњења у току претреса дали су Зоран Тодосијевић, начелник 

Градске управе за финансије, Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника, Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа, Владан Милић, помоћник градоначелника, Душан 

Радојевић, члан Градског већа и Мирослав Петковић, секретар Скупштине града. 

 

 У току претреса по поднетом амандману за реч се јавио Владица Гавриловић 

који је указао на повреду члана 149. Пословника којим је прописано ко се, и на који 

начин, стара о реду на седници, питајући зашто Скупштина уопште разматра овај 

амандман ако није правно ваљан. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Владица Гавриловић није захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Александар Сретеновић је указао на повреду члана 130. Пословника којим је 

прописано на који начин одборник остварује право на реч, рекавши да се Пословник 

селективно примењује, јер је чланици Градског већа дозвољено да говори ван теме, а 

њему је ускраћено да изнесе своје мишљење. Није тражио да се Скупштина изјашњава 

о повреди Пословника. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима..  

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднела је одборник  Милица Прокић. 

 

Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Милица Прокић  је образложила поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 



 У претресу су учествовали Далиборка Несторовић, Владица Гавриловић, 

Александар Танасковић, Бошко Обрадовић, Предраг Ружичић, Радмила Живковић, 

Мирослав Спасојевић, Миленко Каличанин и Милисав Марјановић. 

 

Додатна појашњења у току претреса дао је Зоран Тодосијевић, начелник Градске 

управе за финансије. 

 

 У току претреса председник Скупштине је обавестио да ће Скупштина 

продужити рад после 18 часова. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима..  

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео  је одборник  Милисав Марјановић. 

 

  Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Милисав Марјановић  је образложио  поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Радисав Рацковић, Бошко Обрадовић, Александар 

Танасковић, Светлана Пауновић, Тихомир Ђуровић, Предраг Ружичић, Милисав 

Марјановић, Михајло Јовић, члан Градског већа, Мирослав Ђеровић, Мирослав 

Спасојевић и Александар Божовић. 

 

 У току дискусије Радисава Рацковића, председник Скупштине му је, на основу 

члана 150. Пословника изрекао меру опомене, јер је говорио о питању које није на 

дневном реду. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима..  

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео  је одборник  Александар Танасковић. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Александар Танасковић  је образложио поднети амандман. 



 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Бошко Обрадовић, Владица Гавриловић, Александар 

Танасковић, Радмила Живковић, Игор Трифуновић, Милица Прокић и Драган Ћендић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима.. 

  

 Затим је председник Скупштине, на основу члана 159. Пословника о раду 

Скупштине, одредио паузу од 15 сати и 15 минута до 16 сати и 15 минута. 

 

 Скупштина је наставила са радом у 16 сати и 25 минута. 

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.   поднео је одборник  Драган Ћендић. 

  

  Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Драган Ћендић  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу је учествовао Радисав Рацковић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима..  

 

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.   поднела је одборник  Оливера Матовић. 

 

 Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Оливера Матовић  је образложила поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 За реч се јавио Предраг Јевтић и указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 



Скупштине, и указао да веома мали број одборника из позиције седи у сали и тиме 

показују какав је однос према овом дому.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Предраг Јевтић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 У претресу по амандману су учествовали Радисав Рацковић, Владица 

Гавриловић, Бошко Обрадовић, Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за 

финансије, Славица Драгутиновић, члан Градског већа, Миленко Каличанин, Милан 

Бојовић, помоћник градоначелника, Радмила Живковић, Александар Божовић, Биљана 

Рубаковић и Милица Прокић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима..  

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.   поднео је одборник Радисав Рацковић. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Радисав Рацковић  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се нико није јавио за реч у претресу, председник Скупштине је закључио 

претрес и обавестио одборнике да ће се Скупштина о амандману изјаснити после 

претреса по свим поднетим амандманима..  

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео је одборник  Бошко Обрадовић. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Бошко Обрадовић  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 



 У претресу су учествовали Владица Гавриловић, Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа, Бошко Обрадовић, Радисав Рацковић,  Далиборка Несторовић, Милисав 

Марјановић, Предраг Ружичић, Миленко Каличанин, Радмила Живковић и Драган 

Ћендић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима..  

  

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео је одборник  Милош Ракоњац. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Милош Ракоњац  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 За реч се јавио Александар Божовић, који сматра да је председник Скупштине 

прекршио члан 148. Пословника о раду, јер му није дао реч иако се уредно пријавио за 

дискусију и тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је дао објашњење, које одборник није прихватио и 

након расправе која је уследила између њих двојице председник Скупштине му је у 

складу са чланом 149. Пословника о раду, изрекао меру опомене.  

 

 У претресу  по амандману су учествовали Бошко Обрадовић, Душан Радојевић, 

члан Градског већа и Виолета Марковић.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима..  

  

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднела је одборник  Радмила Живковић. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Радмила Живковић  је образложила поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 



 

 У претресу су учествовали Драгомир Шипетић, члан Градског већа, Владица 

Гавриловић, Бошко Обрадовић, Милица Прокић, Тања Стовраг, Мирослав Спасојевић, 

Милисав Марјановић и Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима..  

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео је одборник  Александар Сретеновић. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Александар Сретеновић  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Милан Бојовић, помоћник градоначелника, Радисав 

Рацковић, (који је након завршетка излагања напустио говорницу, а затим се без 

дозволе председника Скупштине вратио за говорницу и наставио да говори, због чега 

му је председник Скупштине у складу са чланом 149. Пословника о раду, изрекао меру 

опомене), Биљана Рубаковић, Бошко Обрадовић, Миленко Каличанин, Милисав 

Марјановић, Александар Танасковић и Предраг Јевтић.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима. 

  

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео је одборник  Ђорђе Шипетић. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Ђорђе Шипетић  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Бошко Обрадовић, Миленко Каличанин, Александар 

Сретеновић и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 



 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима.  

  

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео је одборник  Драган Штављанин. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Драган Штављанин  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Милан Бојовић, помоћник градоначелника, Тихомир 

Ђуровић, Радисав Рацковић, Милица Прокић и Александар Танасковић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима.  

 

Председник Скупштине је у 20 сати, на основу члана 157. Пословника о раду 

Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за суботу, 23. децембра  2017. године 

у 10 сати. 

 

*** 

 

 Скупштина је наставила са радом у суботу, 23. децембра 2017. године,  у 10 сати 

и 10 минута. 

 

Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине председавао  Игор 

Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 40 одборника и да 

постоји кворум за рад.  

 

Седници трећег дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Александар Мијаиловић, Миленко Тутуновић, Бошко Обрадовић, Милан 

Рогановић, Александар Танасковић, Јоле Пешић и Наташа Цвијовић.  

 

 Скупштина је наставила рад по  амандманима поднетим на Предлог одлуке о 

буџету града Чачка за 2018. годину. 

 

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео је одборник  Ацо Ђенадић. 

 



   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је констатовао да подносилац амандмана  није у сали. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

обавестио одборнике да ће се Скупштина о амандману изјаснити после претреса по 

свим поднетим амандманима..  

  

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео је одборник  Александар Божовић. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Александар Божовић  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Зоран Тодосијевић, начелник 

Градске управе за финансије и Радмила Живковић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити после претреса по свим поднетим амандманима..  

  

*** 

 

Амандман  на члан 4.  поднео је одборник  Миленко Каличанин. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Миленко Каличанин  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Милисав Марјановић, Владица Гавриловић, Драган 

Ћендић и Предраг Ружичић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити  после претреса по свим поднетим амандманима. 



  

*** 

 

АМАНДМАН  на члан 4.  поднела је одборник  Биљана Рубаковић. 

 

  Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Биљана Рубаковић  је образложила поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Миленко Каличанин, Радмила Живковић, Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа, Милисав Марјановић, Ацо Ђенадић и Тања 

Стовраг. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес по амандманима и замолио 

Стручну службу да утврди број присутних одборника у сали.   

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 54 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 Затим је председник Скупштине ставио на гласање амандмане поднете на 

Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину. 

 

  

*Амандман  на члан 4. поднела је Тања Стовраг, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  10   гласова је било за, и 17 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднела је Милица Прокић,, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  13   гласова је било за, и 26 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Милисав Марјановић,, одборник  Скупштине 

града Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  11   гласова је било за, и 26 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 



 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Александар Танасковић, одборник  Скупштине 

града Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  15   гласова је било за, и 30 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Драган Ћендић, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  13   гласова је било за, и 29 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднела је Оливера Матовић, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  13   гласова је било за, и 26 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Радисав Рацковић, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  13   гласова је било за, и 28 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Бошко Обрадовић,, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  15   гласова је било за, и 23 

гласа   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Милош Ракоњац, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  15   гласова је било за, и 31 глас  

против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 



 

*Амандман  на члан 4. поднела је Радмила Живковић, одборник  Скупштине 

града Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  14   гласова је било за, и 26 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Александар Сретеновић, одборник  Скупштине 

града Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  15   гласова је било за, и 25 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Ђорђе Шипетић, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  14   гласова је било за, и 30 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Драган Штављанин, одборник  Скупштине 

града Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  17  гласова је било за, и 25 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Ацо Ђенадић, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  15   гласова је било за, и 29 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Александар Божовић, одборник  Скупштине 

града Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  16   гласова је било за, и 28 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 



*Амандман  на члан 4. поднео је Миленко Каличанин, одборник  Скупштине 

града Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  17   гласова је било за, и 24 

гласа   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

*Амандман  на члан 4. поднео је Биљана Рубаковић, одборник  Скупштине града 

Чачка. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  15   гласова је било за, и 28 

гласова   против,   па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

ххх 

 

Председник Скупштине је ставио на гласање Предлог одлуке о буџету града 

Чачка за 2018. годину у целини. 

 

Скупштина је са 40 гласова за, донела 

 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

  

ДРУГА  ТАЧКА: Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, 

                               Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну  

                               ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка 

                               за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Небојша Бежанић, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  

 

 У претресу су учествовали  Ацо Ђенадић, Биљана Рубаковић, Александар 

Божовић, Милош Ракоњац, Радмила Живковић, Драган Ћендић, Милица Прокић и 

Раденко Луковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Небојша Бежанић, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове.   

 

За реч се јавила Милица Прокић, која је указала на повреду члана 148. 

Пословника о раду Скупштине, и тражи да се Скупштина о томе изјасни. 

 



Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период 

                              од 1.1.2017. до 30.9.2017. године 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Ацо Ђенадић, Владе Милић, помоћник 

градоначелника, Биљана Рубаковић, Александар Божовић, Тања Стовраг, Милош 

Ракоњац, Оливера Матовић, Светлана Пауновић, Александар Сретеновић, Далиборка 

Несторовић, Радмила Живковић, Милисав Марјановић и Љиљана Миловановић, 

Мирослав Спасојевић, Тихомир Ђуровић, Миленко Каличанин, Виолета Марковић, 

Предраг Ружичић, Владица Гавриловић, Драган Штављанин, Драган Ћендић, 

Александар Радојевић, Раденко Луковић, Милица Прокић и Мирјана Ђоковић, 

помоћник градоначелника.  

 

 У току претреса за реч се јавила Гордана Марјановић која је указала на повреду 

члана 148. Пословника којим је прописана обавеза поштовања достојанства 

Скупштине, рекавши да је повређено достојанство Комисије за финансијску подршку 

ученицима и студентима, а Комисија је, коју чине часни људи, у свом послу била 

спутавана. Радило се на уобичајени начин, али због дешавања на додели стипендија, 

убудуће ће се озбиљније посветити организацији тог догађаја. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Гордана Марјановић није захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Затим се за реч јавио Александар Радојевић који је такође указао на повреду 

члана 148. Пословника којим је прописана обавеза поштовања достојанства 

Скупштине, јер претходна говорница није говорила о повреди достојанства Скупштине, 

већ Комисије, па сматра да је злоупотребила своје право.   

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Александар Радојевић није захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Владица Гавриловић је указао на повреду чл. 148. Пословника којим је 

прописана обавеза поштовања достојанства Скупштине и чл. 149. Пословника којим је 

прописано ко се и на који начин стара о одржавању реда на седници. Навео је да он 

није помињао Комисију и да је пре свега мислио на одговорност Градског већа, а да се 

одборница Гордана Марјановић пронашла у тој причи, па сматра да је председавајући 

пропустио да опомене одборницу. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Владица Гавриловић није захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 



 Милица Прокић је указала на повреду члана 148. којим је прописана обавеза 

поштовања достојанства Скупштине, а у вези са чланом 13. став 2. Пословника којим су 

прописане дужности председника Скупштине, наводећи да је председник Скупштине 

дозволио одборници Гордани Марјановић да рекламира повреду члана 148. Пословника 

а њено излагање није било у вези повреде достојанства Скупштине. Сматра да су 

највише увређена деца која су остварила резултате и њихови родитељи, па им зато 

треба упутити извињење. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Милица Прокић је захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 Председник Скупштине је, на основу члана 150. Пословника, изрекао меру 

опомене Драгану Ћендићу, јер је добацивао са места у току излагања Милице Прокић. 

 

 Владица Гавриловић је указао на повреду члана 148. Пословника којим је 

прописана обавеза поштовања достојанства Скупштине, а у вези са чланом 129. којим 

је прописан редослед и временско трајање излагања на седници. Сматра да седници 

Скупштине треба да присуствују начелници свих управа, а не само Управе за финансије 

и Управе за урбанизам који су тренутно присутни, пошто одборници имају низ питања 

на које би они требали да дају одговоре. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Владица Гавриловић није захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

Председник Скупштине је затим, на основу члана 159. Пословника, у 14 сати и 

40 минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати. 

 

Скупштина је наставила рад у 16 сати и 10 минута. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације „Атеница“ 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

„Урбанпројекта”. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Миленко Каличанин, Нада Лазовић  и Милан 

Бојовић, помоћник градоначелника.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Зорица Сретеновић, 

представник обрађивача „Урбанпројекта”. 



 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Индустријска  

                           зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку  и стављање ван снаге  

                           раније утврђеног предлога 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Наташа Стругаревић, представник обрађивача 

ЈП „Градац“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 У претресу су учествовали Ацо Ђенадић, Радисав Рацковић, Александар 

Радојевић, Владица Гавриловић, Ђорђе Шипетић, Предраг Ружичић, Драган Ћендић, 

Милица Прокић и Тања Стовраг. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарале су Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Наташа Стругаревић, представник обрађивача 

ЈП „Градац“ Чачак. 

 

За реч се јавио Ђорђе Шипетић, који је указао на повреду члана 50. Пословника, 

и тражио прилику да постави известиоцу питање на које није добио одговор. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Ђорђе Шипетић  је затим тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Затим је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки 

дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о накнади за рад у Надзорном 

                               одбору Јавног предузећа 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Небојша Бежанић, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу у начелу су учествовали Ацо Ђенадић, Александар Сретеновић, 

Радмила Живковић, Виолета Марковић, Миленко Каличанин и Драган Ћендић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Небојша Бежанић, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу. 

 



Затим је на основу члана 157. Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу 

у 18 сати и 30 минута и заказао наставак седнице Скупштине, за понедељак, 25. 

децембра у 10 сати. 

 

*** 

Седница је наставила рад 25. децембра у 10 сати и 15 минута. 

 

Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине отворио и 

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 52  одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници четвртог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Владимир Радосавчевић, Милан Рогановић, Александар Танасковић, 

Бошко Обрадовић,  Наташа Цвијовић и Светомир Стаменковић. 

 

 

 Председник Скупштине је дао на гласање Предлог одлуке у начелу. 

 

Након пребројавања гласова Председник Скупштине је констатовао да је са 39 

гласова за, усвојена Одлука у начелу. 

 

Затим је председник Скупштине отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да су на Предлог одлуке поднети амандмани. 

 

 Амандман 1. на члан 5.  поднео је одборник Александар Сретеновић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију и Градско веће су прихватили 

поднети амандман, па  он постаје саставни део предложене одлуке. 

 

*** 

 

 Амандман  на члан 7. поднела  је одборник Виолета Марковић. 

 

 Обзиром да је поднети амандман  Савет за статут, друге прописе и организацију  

прихватио поднети амандман, а Градско веће није прихватило поднети амандман,  

Скупштина се о њему посебно изјашњава.  

 

 Председник је питао  подносиоца амандмана  да ли жели да образложи поднети 

амандман. 

 

 Виолета Марковић је образложила поднети амандман. 

 

 Затим је председник отворио претрес. 

 

 Пошто није било учесника у претресу, председник Скупштине је обавестио 

одборнике да ће се о амандману гласати после претреса по свим поднетим 

амандманима. 



 

*** 

 

 Амандман  на члан 8.  поднела је одборник Виолета Марковић. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Виолета Марковић  је образложила поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес.   

 

 Пошто није било учесника у претресу, председник Скупштине је закључио 

претрес и обавестио одборнике да ће се о амандману гласати после претреса по свим 

поднетим амандманима. 

***  

 

 Амандман 1. на члан 8.  поднео је одборник Александар Сретеновић. 

    

Обзиром да је поднети амандман  Савет за статут, друге прописе и организацију  

прихватио поднети амандман, а Градско веће није прихватило поднети амандман, 

председник је рекао да ће се Скупштина о њему посебно изјашњавати. 

 

Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи 

 

 Александар Сретеновић  је образложио поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес.   

 

 Пошто није било учесника у претресу, председник Скупштине је закључио 

претрес и обавестио одборнике да ће се о амандману гласати после претреса по свим 

поднетим амандманима и у исто време закључио претрес у појединостима предложене 

одлуке. 

 

 Затим се прешло на изјашњавање по поднетим амандманима. 

 

      Амандман  на члан 7. поднела  је одборник Виолета Марковић. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  18   гласова је било за, и 38 

гласова   против. 

 

Председник Скупштине је изразио сумњу у вези кворума и затражио од Стручне 

службе да преброји присутне одборнике. 

 

Након пребројавања закључено је да присуствује 59 одборника, и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 



 

Затим се прешло на поновно гласање по предложеном амандману. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  19   гласова је било за, и 38 

гласова   против,  па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

 Амандман  на члан 8.  поднела је одборник Виолета Марковић. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  18   гласова је било за, и 40 

гласова   против,  па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

*** 

 

 Амандман 1. на члан 8.  поднео је одборник Александар Сретеновић. 

 

Приликом  изјашњавања о поднетом амандману  22   гласа је било за, и 37 

гласова   против,  па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

 Затим је председник Скупштине ставио на гласање Предлог одлуке у целини. 

 

 Скупштина је са 40 гласова за, и 2 гласа против, донела 

 

 

О Д Л У К У 

О НАКНАДИ ЗА РАД У НАДЗОРНОМ 

ОДБОРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, 

 

у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине, 

са прихваћеним амандманом. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о  давању сагласности на програм пословања  

                                  Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину 

 

 Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Зоран Бараћ, 

директор ЈП „Рзав“ Ариље. 
  

 Председник Скупштине је отворио  обједињени претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Александар Сретеновић, Милисав Марјановић, 

Миленко Каличанин, Драган Ћендић, Мирослав Спасојевић, Милица Прокић и Раденко 

Луковић. 

 



На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Зоран Бараћ, 

директор ЈП „Рзав“ Ариље. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ОСМА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања 

                                ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину  

б) Предлог одлуке о давању сагласности на цену одлагања отпада на депонију 

„Дубоко“ Ужице 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП 

„Дубоко“ Ужице број 112/3 од 7. децембра 2017. године 

 

 Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Недељко 

Милосављевић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
  

 Председник Скупштине је отворио обједињени претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Биљана Рубаковић, Александар Сретеновић, 

Александар Радојевић, Радмила Живковић, Милисав Марјановић, Миленко Каличанин, 

Предраг Ружичић, Виолета Марковић, Милица Прокић, Раденко Луковић  и Мирјана 

Ђоковић, помоћник градоначелника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Недељко 

Милосављевић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања   

                                    ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину  

  

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП 

„Водовод“ Чачак за 2018. годину  

 

 Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Зоран 

Пантовић, в.д. директора ЈКП „Водовод“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио обједињени претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Ацо Ђенадић, Милош Ракоњац, Александар 

Радојевић, Далиборка Несторовић, Мирослав Робајац, Радмила Живковић, Милисав 

Марјановић, Ђорђе Шипетић, Предраг Ружичић, Виолета Марковић, Мирослав 

Спасојевић, Љиљана Миловановић, Владица Гавриловић, Милица Прокић и Ило 

Михајловски.  

 

 Председник Скупштине је, на основу члана 149. Пословника о раду Скупштине, 

изрекао меру опомене одборници Милици Прокић, због изношења чињеница из 

приватног живота које су се односиле на породицу одборника Братислава Ћурчића. 



 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Зоран Пантовић, в.д. 

директора ЈКП „Водовод“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања 

                                ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину  

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Драгица Вујанић, в.д. 

директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 
  

 Председник Скупштине је, у складу са чланом 112. Пословника о раду обавестио 

одборнике да ће Скупштина радити и после 18 часова и  отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Милисав Марјановић, Нада Лазовић, Весна 

Новаковић и Раденко Луковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Драгица Вујанић, 

в.д. директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

***  

 

На основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине је 

у 15 сати  одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати. 

 

 Седница је наставила са радом у 16 сати и 10 минута. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања   

                                          ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину 

 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Данко Ћаловић, 

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Ацо Ђенадић, Виолета Марковић, Радмила 

Живковић, Милисав Марјановић, Гордана Марјановић, Миленко Каличанин, Предраг 

Ружичић, Станимир Бјелић, Драган Ћендић и Милица Прокић. 

 

 У току претреса одброник Драгутин Ђуровић је указао на повреду члана 148. 

Пословника. 

 



У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драгутин Ђуровић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић није  тражила да се Скупштина о томе изјасни 

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 149. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Виолета Марковић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Миленко Каличанин је указао на повреду члана 147. став 4. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Миленко Каличанин  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Јоле Пешић је указао на повреду члана 148. став 2. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Јоле Пешић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Ацо Ђенадић је указао на повреду чланова  147. и 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо 

Ђенадић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

 Милица Прокић је указала на повреду чланова 145. став 2. и 148. став 1. и 2. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Драган Ћендић је указао на повреду чланова 147, 148. и 149. Пословника. 

 

У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 113. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

потом на захтев одборнице и секретар Скупштине.  

 



Виолета Марковић  је тражила да се Скупштина о повреди Пословника  изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 У току претреса по овој тачки за реч се јавила Милица Прокић, која је указала на 

повреду члана 148. став 1. Пословника којим је прописана обавеза поштовања 

достојанства Скупштине, јер сматра да је одборник Драган Ћендић повредио 

достојанство Скупштине. 

  

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Милица Прокић није захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Данко Ћаловић, 

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 Затим се за реч јавио Драган Ћендић који је указао на повреду члана 50. 

Пословника, којим је прописано право одборника да буде обавештаван и тражи податке 

неопходне за вршење одборничке дужности. Сматра да је на питања из области 

техничких наука одговоре требао да даје технички директор, а не директор Предузећа, 

пошто је он правник и то није његова струка. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Драган Ћендић није захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања  

                                             ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину  

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама услуга изношења и 

депоновања смећа 

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања 

површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2018. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Петар Домановић, в.д. 

директора ЈКП „Комуналац“ Чачак.  
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Ацо Ђенадић, Мирослав Ђеровић, Весна Новаковић, 

Александар Сретеновић, Радмила Живковић, Мирослав Робајац, Јоле Пешић, Милисав 

Марјановић, Ђорђе Шипетић, Мирјана Ђоковић, Милијан Минић, Виолета Марковић, 



Миленко Каличанин, Предраг Ружичић, Владица Гавриловић, Љиљана Миловановић, 

Драган Штављанин, Предраг Јевтић, Тихомир Ђуровић, Драган Ћендић, Станимир 

Бјелић и Милица Прокић. 

 

 У току расправе за реч се јавила Љиљана Миловановић, која је указала на 

повреду члана 130. став 2. Пословника којим је прописано да се приликом прозивања 

одборника да узме реч, позива следећи говорник да се припреми, што заменик 

председника није учинио док је председавао седницом у одсуству председника 

Скупштине. 

 

 Председник Скупштине се извинио у име свог заменика, а одборник Љиљана 

Миловановић није тражила да се Скупштина о томе изјашњава. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Петар Домановић, 

в.д. директора ЈКП „Комуналац“ Чачак.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања  

                                            ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину  

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Николић, в.д. 

директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

  

За реч се јавио Ацо Ђенадић, који је указао на повреду члана 148. Пословника 

којим је прописана обавеза поштовања достојанства Скупштине, јер сматра да није у 

реду да, док директор излаже Програм пословања, у сали присутвује врло мали број 

одборника. Додао је да грађани на основу тога могу да виде право стање у Скупштини. 

 

Увези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Ацо Ђенадић није захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Радмила Живковић је указала на повреду члана 149. Пословника, којим је 

прописано ко и на који начин се стара о реду на седници, а у вези са чланом 148. 

Пословника којим је прописана обавеза поштовања достојанства Скупштине, јер сматра 

да то што највећи део одборника није присутан, представља унижавање осталих и 

непоштовање директора Предузећа, чиме се руши достојанство Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Радмила Живковић није захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 



 Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. Пословника којим је прописана 

обавеза поштовања достојанства Скупштине, јер је унижавање Скупштине то што 

највећи део одборника владајуће коалиције није присутан. Питао је како ће онда да 

гласају кад нису присутни док директор излаже Програм пословања. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Драган Ћендић је захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 148. Пословника којим је 

прописана обавеза поштовања достојанства Скупштине, јер сматра да је председник 

Скупштине увредио одборнике Нове Србије рекавши како они не долазе на дан за 

гласање, и да је то брука и срамота. Нагласио је да је то вид протеста одборника Нове 

Србије због новог Пословника, а такође не желе да узимају дневнице за тај дан. Рекао је 

да они поштују директора, доследни су својим принципима и нису као владајућа 

већина.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

одборник Владица Гавриловић није захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 У претресу по тачки дневног реда учествовали су Ацо Ђенадић, Александар 

Сретеновић, Радмила Живковић, Ђорђе Шипетић, Драган Штављанин, Мирослав 

Спасојевић,  Ило Михајловски,  Драган Ћендић, Владица Гавриловић, Милица Прокић 

и Милка Владисављевић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драган Николић, в.д. 

директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 Председник Скупштине је затим, на основу члана 157. Пословника, у 22 сата и 

35 минута прекинуо седницу и наставак заказао за уторак, 26. децембар 2017. године, са 

почетком у 10 часова. 

 

*** 

  

 Скупштина је наставила са радом у уторак, 26. децембра 2017. године,  у 10 сати 

и 10 минута. 

 

Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине   председавао  

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 31 одборник и да 

постоји кворум за рад .  

 



Седници петог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Владимир Радосавчевић, Александар Мијаиловић, Милан Рогановић, 

Александар Танасковић, Бошко Обрадовић,  Наташа Цвијовић и Радисав Рацковић. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:  Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања 

                                           ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Благојевић, 

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.   
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Предраг Ружичић, Драган Ћендић, Александар 

Божовић, Миленко Каличанин, Ђорђе Шипетић, Милисав Марјановић, Александар 

Сретеновић, Владица Гавриловић, Радмила Живковић и Ацо Ђенадић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Зоран Благојевић, 

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.   

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања  

                                             Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање,  

                                              грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 

                                              за 2018. годину 

 

 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите 

                и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на  

                територији града за 2018. годину 

 

в) Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину 

 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Драган 

Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Ацо Ђенадић, Биљана Рубаковић, Александар 

Божовић, Драгутин Ђуровић, Светлана Пауновић, Андрија Миликић, Милош Ракоњац, 

Оливера Матовић, Александар Сретеновић, Радмила Живковић, Милисав Марјановић, 

Виолета Марковић, Ђорђе Шипетић, Гордана Марјановић, Миленко Каличанин, 

Велимир Дробњак, члан Градског већа, Мирослав Спасојевић, Предраг Ружичић, 

Александар Радојевић, Драган Штављанин, Предраг Јевтић, Владица Гавриловић, 

Станимир Бјелић, Драган Ћендић, Тања Стовраг, Милица Прокић и Александар 

Максимовић. 

 



 Затим се за реч јавио Владица Гавриловић који је указао на повреду члана 147. 

Пословника о раду Скупштине, којим је прописано  да говорник може да говори само о 

питању које је на дневном реду и да је председник Скупштине дужан да на то упозори. 

Осврћући се на дискусију претходног говорника, који је негодовао због коментара да је 

јелка на тргу највећи проблем, питао је ко је одговоран за набавку јелке и на који начин 

је тај поступак спроведен.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Владица Гавриловић  није тражио  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Весна Новаковић је указала на повреду члана 130. став 1. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописан начин пријаве говорника за поједину тачку дневног 

реда, рекавши да пошто одборници не добијају коначан списак пријављених одборника 

има сумњу да се председник Одборничке групе СНС, Александар Максимовић, 

накнадно пријавио за излагање у трајању од десет минута.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, и дао 

на увид достављене пријаве за реч, а Весна Новаковић  није тражила да се Скупштина о 

томе изјасни.  

 

Александар Сретеновић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине, јер сматра да директор није говорио истину рекавши да не добија захтеве 

од грађана и месних заједница за одређивање паркинг места.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Сретеновић  није тражио  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Милица Прокић је указала на повреду чл.  54, 13, 56, 114, 147. и  148. став 3.  

Пословника о раду Скупштине, који се односе на организацију и одржавање седница 

Скупштине, као и начин излагања говорника. Сматра да је одборник Александар 

Максимовић својим излагањем повредио све наведене чланове Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  није тражила  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

У току излагања Милице Прокић, председник Скупштине је, на основу члана 

150. Пословника изрекао меру опомене Радмили Живковић, због добацивања са места. 

 

Тања Стовраг је указала на повреду чл. 147. и 148. Пословника о раду 

Скупштине, којима је прописано да говорник може да говори само о питању које је на 

дневном реду и да је дужан да поштује достојанство Скупштине, наводећи да је 

одборник Александар Максимовић говорио ван теме дневног реда и поделио са 

одборницима вест коју је председник Скупштине требао да саопшти.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Тања Стовраг  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драган Вукајловић, 

директор ЈП „Градац“ Чачак. 



 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

*** 

  

На основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине је 

у 15 сати и 25 минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати и 45 минута. 

 

 Седница је наставила са радом у 17 сати. 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и 

                                          Финансијски план установе за физичку културу спортски  

                                          центар „Младост“ Чачак за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Милош Стеванић, 

директор СЦ „Младост“ Чачак. 

 

 За реч се јавио Милош Ракоњац који је указао на повреду члана 148. Пословника 

о раду Скупштине,  јер му председник није дао реч након излагања директора ЈП 

„Градац“ иако се правовремено јавио за реч и повреду члана 50. Пословника о раду 

Скупштине, јер сматра да му је онемогућено право да буде обавештен о  свим 

питањима која су од значаја за вршење одборничке дужности. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Ракоњац  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повредама 

Пословника бити у дану за гласање.  
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Оливера Матовић, Александар Максимовић, 

Миленко Каличанин, Љиљана Миловановић, Александар Сретеновић, Ивана 

Вукајловић, Драган Штављанин, Предраг Ружичић, Драган Ћендић, Милка 

Владисављевић, Владица Гавриловић, Славица Драгутиновић, члан Градског већа, 

Драгутин Ђуровић, Милан Бојовић, помоћник градоначелника, Александар Сретеновић 

и  Предраг Ружичић. 

 

 У току претреса на основу члана 150. Пословника, председник Скупштине је 

Владици Гавриловићу изрекао меру опомене, јер је говорио о теми која није на дневном 

реду, а потом још једну меру опомене, јер је наставио да прича ван дневног реда. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милош Стеванић, в.д. 

директора СЦ „Младост“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

 



СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                               Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ 

                                               за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Војин Јаковљевић, в.д. 

директора ЈУ „Туристичка организација Чачка“. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Ацо Ђенадић, Љиљана Миловановић, Александар 

Божовић, Јасменка Луковић, Виолета Марковић, Радмила Живковић, Никола 

Наумовић, Милисав Марјановић, Нада Лазовић, Миленко Каличанин, Милка 

Владисављевић, Предраг Ружичић, Мирослав Ђеровић, Драган Штављанин, Драган 

Ћендић, Андрија Миликић и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

 У току претреса Драган Ћендић је искористио право на реплику поводом говора 

одборника Андрије Миликића и тада указао на повреду члана 147. Пословника. 

 

 Игор Трифуновић је одговорио на реплику, а потом и Драган Ћендић. 

 

 Милош Марић је указао на повреду члана 147. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Марић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Милисав Марјановић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Председник Скупштине је у складу са чланом 150. Пословника, изрекао меру 

опомене одборнику Милисаву Марјановићу, јер је говорио ван теме. 

 

 Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Мирослав Спасојевић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Љиљана Миловановић је указала на повреду члана 149. став 1. и 2. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Љиљана Миловановић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 147. Пословника. 



 

Председник Скупштине му је на основу члана 150. Пословника, изрекао меру 

опомене, а потом још једну меру на основу члана 151. Пословника, одузимање речи јер 

је говорио ван теме. 

 

Јоле Пешић је указао на повреду члана 149. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Јоле Пешић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Драган Ћендић је указао на повреду члана 149. став 1. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Виолета Марковић је указала на повреду члана 130. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Виолета Марковић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Радмила Живковић је указала на повреду члана 150. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Радмила Живковић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Ђорђе Шипетић је указао на повреду чланова 147. и 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Ђорђе Шипетић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника, Ђорђу Шипетићу 

изрекао меру опомене, јер је приликом указивања на повреду Пословника говорио ван 

теме. 

 

 Милош Ракоњац је указао на повреду чланова 147, 148, 149. и 150. Пословника. 

 

У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Ракоњац  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  



 

 Драган Ћендић је указао на повреду чланова 147. и 150. Пословника. 

 

У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Божовић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Божовић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Виолета Марковић је указала на повреду чланова 143, 129. и 130.  Пословника. 

 

У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Виолета Марковић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Милош Ракоњац је указао на повреду чланова 148. и 150. Пословника. 

 

У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Ракоњац  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Милорад Јевђовић, заменик председника, је указао на повреду члана 149. 

Пословника, а у вези са повредом члана 148. Пословника и извинуо се одборницима 

због грешке у вођењу седнице Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милорад Јевђовић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Војин Јаковљевић, 

в.д. директора ЈУ „Туристичка организација Чачка“. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности  на План и Програм  

                                             рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

                                             за 2018. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Весна Никитовић, 

директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 



 

 У претресу  је учествовао Александар Радојевић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Весна Никитовић, 

директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог програма о изменама Програма мера подршке за  

                                              спровођење пољопривредне политике и политике руралног  

                                              развоја за подручје територије града Чачка за 2017. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Владимир Грујовић, 

начелник Градске управе за ЛЕР. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Милисав Марјановић, Александар Сретеновић, 

Драган Ћендић, Светлана Пауновић и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

 У току претреса одборник Александар Радојевић је указао на повреду члана 148. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Радојевић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се јавио одборник Александар Максимовић користећи право на реплику 

на говор претходног одборника. 

 

 За реч се затим јавио Драган Ћендић одговарајући на реплику одборника 

Александра Максимовића. 

 

 Владица Гавриловић је указао на повреду чланова 148. и 149. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Владица Гавриловић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Владица Гавриловић је поново указао на повреду члана 148. Пословника. 

 



У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Владица Гавриловић  није задовољан објашњењем, али није тражио да се Скупштина о 

томе изјасни.  

 

  За реч се поново јавио Владица Гавриловић и указао на повреду члана 149. став 

1. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Владица Гавриловић  није задовољан објашњењем, али није тражио да се Скупштина о 

томе изјасни.  

 

 Весна Новаковић је указала на повреду члана 144. став 1. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Вена Новаковић  није задовољна објашњењем, али није тражила да се Скупштина о 

томе изјасни.  

 

 Александар Сретеновић је позивајући се на члан 157. Пословника, предложио 

председнику Скупштине да прекине рад, јер оваква расправа по повредама Пословника 

никуда не води.  

 

 За реч се затим јавио Драган Ћендић и указао на повреду члана 50. Пословника и 

позвао на члан 61. Статута града Чачка. 

 

 Председник Скупштине није имао одговор, а одборник Ћендић није тражио да 

се Скупштина изјашњава о повреди Пословника.  

 

 За реч се јавио Милисав Марјановић по члану 50. Пословника и говорио о 

пољопривреди и неактивности Савета за пољопривреду.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Владимир Грујовић, 

начелник Градске управе за ЛЕР. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма  

                                         васпитања и образовања у предшколским установама 

                                         чији је оснивач град Чачак 

 

У вези са овом тачком за реч се јавио Владимир Грујовић, начелник Градске 

управе за ЛЕР, који је у име предлагача ову тачку повукао са дневног реда. 
  

 Председник Скупштине је констатовао да је ова тачка повучена са дневног реда.   

 

 Председник Скупштине је затим, на основу члана 157. Пословника о раду, 

прекинуо седницу у 22 сата и 30 минута  и наставак заказао за 27. децембар 2017. 

године са почетком у 10 сати. 

 

 



*** 

 

 Скупштина је наставила рад 27. децембра 2017. године у 10 сати и 15 минута. 

 

Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине   председавао  

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 31 одборник и да 

постоји кворум за рад.  

 

Седници шестог  дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Александар Мијаиловић,  Горан Видојевић, Милан Рогановић, Александар 

Танасковић, Бошко Обрадовић,  Наташа Цвијовић и Радисав Рацковић. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о  

                                                одређивању оспособљених правних лица од значаја 

                                                 за заштиту и спасавање 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Братислав Зечевић, 

представник Градске управе за опште и заједничке послове. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Радмила Живковић, Предраг Ружичић, Драган 

Ћендић, Виолета Марковић, Андрија Миликић, Ило Михајловски и Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Братислав Зечевић, 

представник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима прикључења на систем 

                                                   за водоснабдевање „Рзав“ 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Небојша Бежанић, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове.  
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Милисав Марјановић, Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника, Миленко Каличанин, Драган Ћендић и Станимир Бјелић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Милан Бојовић, 

помоћник градоначелника и Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и 

заједничке послове.  



 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за  

                                                   текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад  

                                                   принудног професионалног управника 

 

 За реч се јавио одборник Предраг Јевтић који указао на повреду члана 166 став 2 и 

4. Пословника јер је добио непотпун материјал  у коме му недостаје прва страна 

образложења и тражио да се овај материјал повуче са дневног реда 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Предраг Јевтић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се јавио одборник Миленко Каличанин који указао такође на повреду члана 

166. став 2. и 4. Пословника јер је  материјал некомплетан  и тражио да се овај 

материјал повуче са дневног реда. 

 

 Председник Скупштине се одборницима извинуо због ове техничке грешке, а 

затим је Небојша Бежанић начелник Градске управе за опште и заједничке послове у 

име предлагача повукао са дневног реда ову тачку. 

   

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени одлуке о преносу права  

                                                        коришћења непокретности Предшколској установи  

                                                       „Моје детињство“ Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто у  претресу  није било учесника Председник Скупштине је закључио 

претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у 

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Предлог решења о приступању размени непокретности 

                                                са предузећем „Mizzoni papir“ доо Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто у  претресу  није било учесника Председник Скупштине је закључио 

претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у 

дану за гласање. 

 

 



ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину 

                                                    надградњом другог спрата на објекту бр.1 

                                                    ОШ „Свети Сава“ 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Владица Гавриловић и Јасменка Луковић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                        Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Горан Јаворац 

представник Центра за социјални рад. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Биљана Рубаковћ, Радмила Живковић, Оливера 

Матовић, Гордана Марјановић, Ило Михајловски, Виолета Марковић,  Александар 

Радојевић и Драгомир Шипетић, члан Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Горан Јаворац, 

представник Центра за социјални рад. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  

                                                  Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ број 9531/2 од  

                                                  28. новембра 2017. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Данко Ћаловић, директор 

ЈКП „Чачак“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за 

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                                      имунитетска питања 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања, који је изнео 



предлоге које је Комисија утврдила на седници одржаној 20. децембра  2017. године и 

то: 

1. Предлог решења о именовању директора Дома културе Чачак  

 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора 

Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани 

 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Управног одбора 

Центра за социјални рад у Чачку 

 

4. Предлог решења о именовању Управног одбора Установе за дневни боравак деце, 

младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак 

 

5. Предлог решења о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 

 

6. Предлог решења о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа за грејање „Чачак“ Чачак 

 

7. Предлог решења о именовању председника и једног члана Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци  

 

8. Предлог решења о именовању једног члана Управног одбора ЈКП „Регионална 

санитарна депонија Дубоко“ Ужице 

 

9. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора ПУ 

„Радост“ Чачак 

 

10. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора 

ОШ „22. децембар“ Доња Трепча 

 

11. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора 

Гимназије у  Чачку        
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Радмила Живковић и Милица Прокић. 

 

 У току претреса  по овој тачки дневног реда за реч јавио Милош Марић, који је 

указао на повреду члана 50. став 1. Пословника о раду Скупштине, којим је прописано 

да одборник има право да буде обавештаван о свим питањима која су од значаја за 

вршење одборничке дужности, рекавши како је председник Комисије изнео више 

предлога, али опет се нису чула образложења за предложена разрешења, нити је речено 

да је кандидат за директора Дома културе, Радиша Зимоњић, поднео приговор и да, 

уколико буде тужио град, сви ће сносити материјалне последице због тог поступка.  

 

 У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Марић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 



Тања Стовраг је указала на повреду члана 50. Пословника о раду Скупштине, 

којим је прописано да одборник има право да буде обавештаван о свим питањима која 

су од значаја за вршење одборничке дужности, да има слободан приступ и тражи 

податке који су му потребни за рад. Навела је да, осим што су одборници од 

председника Комисије чули о биографији предложеног кандидата за директора Дома 

културе, нису обавештени ко су били остали кандидати по конкурсу, па није сигурна да 

могу правилно расправљати о овој тачки дневног реда.  

  

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Тања Стовраг  није  захтевала да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ТРИДЕСЕТА  ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима.   

 

Александар Сретеновић је изјавио да је задовољан достављеним  одговором. 

 

Одборници су затим  постављали нова одборничка питања. 

 

Одборник Александар Сретеновић је поставио одборничка питања:  

 

1.“У сеоским МЗ врши се насипање неасфалтираних путева. Грађани су ме 

питали, а ја вама преносим њихово питање: 

Да ли су средства за насипање путева у целости финансирана из планираних 

буџетских средстава или су грађани дужни да дају свој финансијски део? 

Обзиром да су, по наводима грађана, у неким МЗ председници тражили и 

узимали добровољне прилоге по овом основу, а да за то нису давали никакве 

признанице, моје питање гласи:  

Коме су грађани плаћали овај прилог, где се он књижи, тј. где могу видети овај 

приход, уколико је он уопште негде приказан? Како грађани који су дали овај прилог 

могу да знају да ли је њихов новац и употребљен за оно за шта су га дали?“ 

 

2. „ Обзиром да су новогодишњи и божићни празници, и да је град за ту намену 

утрошио 7,5 милиона динара, постављам питање у име грађана Љубића: 

Зашто је на Љубић кеју и генерално целом Љубићу град поставио само један 

украс и то на ограду терена на Љубић кеју и то онај који је стајао у центру града 

претходних 4 до 5  година?“ 

 

„Одборник Радмила Живковић је поставила одборничко питање: како да се 

заштите станари на локацији Градско шеталиште бр. 82,  од евентуално будућих тужби 

грађана везаних за физичке повреде на потезу испред „Пеливана“. 

 Образложење: један грађанин је пре неколико година пао и повредио се испред 

зграде. Уследила је тужба која је дошла до Апелационог суда који је пресудио у корист 

оштећеног грађанина, а казну треба да плате власници 42 стана. Станари о покренутој 

тужби нису били обавештени, па нису могли ни да се бране. 



 Да не би долазило до оваквих случајева потребно је да  се сва физичка и правна 

лица, обавесте  коју   површину имају обавезу да одржавају и за коју су надлежни. Да се 

разграничи површина земљишта за коју имају обавезу да одржавају“. 

 

 Одборник Милисав Марјановић  је негодовао јер му нису достављени одговори 

на више постављених одборничких питања, а затим је поновио питање, са једне од 

претходних седница, које се односи на обећану помоћ грађанима који су претрпели 

штету због временских непогода. 

 

 Одборник Гордана Марјановић је поставила одборничка питања: 

1.„Обраћам се надлежној служби с молбом да размотри могућност да буде 

отворено ново аутобуско стајалиште на локацији између стајалишта Брег у Булевару 

Танаско Рајић и стајалишта које се означава као стајалиште код Танаска. 

 Образложење: велики број деце која од Коњевића и даље и дуж Булевара 

Танаско Рајић гравитира школи „Танаско Рајић“ и има потребу да користи аутобуски 

превоз. Због великог растојања између два стајалишта принуђени су да велики део пута 

прелазе пешке носећи велики терет у школским торбама. Поред тога морају да прелазе 

прометну раскрсницу. Стајалиште које би се налазило у близини кафане Шаран 

увелико би олакшало пут до школе и обрнуто.  

 Такође предлажем да се размотри могућност увођења школског аутобуса јер 

велики број деце и најнижег узраста живи на већој раздаљини од школе и посебно 

након завршетка послеподневне смене зими одлази кући по мраку.“ 

 

 2. Предложила је да се иза зграде у улици Девет Југовића 14 – 16 уклоне 

нетипске, ненаменске гараже јер станари имају намеру да на том простору направе 

игралиште за децу.  

 

 Одборник Виолета Марковић је негодовала јер јој није достављен одговор на 

одборничко питање постављено 26. октобра 2017. године, у вези сече стабала бреза у 

улици Краља Петра I, која су у међувремену посечена. 

 

 Одборник Миленко Каличанин је поставио одборничко питање:  

 „Кад ћу да добијем одговор на моја одборничка питања која сам поставио пре 

равно два месеца, на 16.-тој  седници Скупштине града 26. октобра 2017.г? 

 А по Пословнику о раду Скупштине града Чачка требало је да, по правилу, 

одговоре добијем на првој наредној седници, значи на седамнаестој, а ево већ је и 

осамнаеста завршена, а одговоре нисам добио.  

 У наставку овог текста достављам извод из записника са шеснаесте седнице где 

се наводе моја одборничка питања: 

 Одборник Миленко Каличанин је поставио одборничко питање када ће бити 

завршена улица 7 код Градске болнице, када ће се нормализовати редовност аутобуског 

јавног саобраћаја кроз Парменац и Паковраће јер се грађани ова два села жале на 

нередовну линију јавног градског (међумесног) превоза на релацији Лучани – Чачак и 

Марковица – Чачак, а такође и када ће се приступити изради пројекта за изградњу Дома 

здравља (амбуланте) у Љубићу, и шта је разлог да се до сада није приступило изради 

овог пројекта“. 

 

 Драган Штављанин је поставио одборничка питања: 

 

1.„Трафо станица Тошићи („крњине“) - МРЧАЈЕВЦИ 



Домаћинства у којима су дрвене бандере у фази распадања, осушене, 

искривљене, танке и угрожавају безбедност мештана, надлежни из 

„Електродистрибуције“ од стране домаћинства Лазаревић обавештени писменим 

захтевом, урегенцијом за поступање и личним одласком у огранак ЕД.  

Струја је монофазна, јако слаба, у домаћиству не могу да се укључе јачи 

потрошачи, што је недопустиво за редовно плаћање рачуна, за неадекватно снабдевање 

струјом, па је неопходно ХИТНО обавештење о томе када ће се заменити дрвене 

бандере и увести трофазна струја.“ 

 

2. „Трафо станица КУЛА Кукићи (када ће да се замене постојеће дрвене бандере 

бетонским бандерама, које се иначе налазе на местима на којима и треба да се замене 

(ту стоје од када је трафо станица и рађена, а то је било пре петнаест година))? Наравно, 

оне су зарасле у растиње. Подразумева се да заменом бандера замене и каблови који 

стварају велике проблеме пољопривредним произвођачима, јер се налазе на малој 

удаљености од тла?! 

Молим вас да изађете са конкретним одговором на питање када ћете то и 

одрадити?!“ 

 

*** 

 

Затим је председник на основу члана 132. и 157. Пословника о раду Скупштине, 

прекинуо рад у 14 сати и заказао наставак седнице за 27.12.2017. године у 16 сати,  када  

ће  бити дан за гласање. 

 

*** 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати и 10 минута. На основу извештаја секретара 

Скупштине седници присуствује 54 одборника, па је  на основу члана 117. и 133. 

Пословника о раду Скупштине, председник констатовао да постоје услови за наставак 

рада  и пуноважно одлучивање на седници.  

 

 Председник Скупштине је у складу са чланом 132. Пословника о раду 

Скупштине, позвао одборнике да приступе гласању по тачкама дневног реда по којима 

није било изјашњавања у току расправе.  

 

ДРУГА ТАЧКА  

 

 Скупштина је са 40 гласова за,    донела 

 

 КАДРОВСКИ ПЛАН 

ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ, 

СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

 у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

  

 

 



ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 41 гласом за,    донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.1.2017. до 

30.9.2017. године, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 41 гласом за, донела  План  у начелу. 

 

 Скупштина је са 42 гласа за, донела  

 
 

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ 

 РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА“, 

 

у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА 

 

Скупштина је са 42 гласа за,  и 1 уздржаним гласом, донела у  начелу   Измене и 

допуне плана.   

 

Скупштина је са 42 гласа за,  и 1 уздржаним гласом, донела 

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ“ У ЧАЧКУ   
 

 

у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

 а) Скупштина је са 41 гласом за,    донела 
 

 

 

 



О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

  

б) Скупштина је са 40 гласова за,    донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

 ПОМОЋИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ 

 АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

ОСМА ТАЧКА:  

 

  а) Скупштина је са 41гласом за,  и 2 гласа против, донела 

 

О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 39 гласова за, и 1 гласом против, донела 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНУ ОДЛАГАЊА ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ 

„ДУБОКО“ УЖИЦЕ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

в) Скупштина је са 38 гласова за, 3 гласа против, и 1 уздржаним гласом,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ БРОЈ 112/3 ОД 7. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 



ДЕВЕТА ТАЧКА:  

       

а) Приликом изјашњавања по овој тачки Стручна служба Скупштине је 

пребројала   45 гласова за,  на шта је председник изразио сумњу у тачност пребројавања 

гласова, па је затражио од Службе да изброји број присутних одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 48 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

У поновљеном гласању Скупштина је са 45 гласова за, донела 

 

О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

б) Скупштина је са 42 гласа за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

Александар Максимовић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине,  којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине, с обзиром да су одборници из опозиције (Каличанин и Сретеновић), себи 

дозволили  да се крију у клупама и тиме вређају достојанство Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Максимовић није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Александар Сретеновић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине,  којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине,  а не да одборнике називају барабама и циркузантима и да се он сагао да 

дохвати оловку и да није тачно да се крије у клупи. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Сретеновић није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Предраг Јевтић је указао на повреду члана 150. Пословника о раду Скупштине,  

којим је прописано  када се изричу опомене одборницима и замерио председавајућем 

зашто није изрекао опомену одборнику када је употребљавао увредљиве изразе и тражи 

да се истом изрекне мера опомене.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Предраг Јевтић није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 



 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

   Скупштина је са 48 гласова за,  донела  

 

О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 
 

Скупштина је са 43 гласа за,  и 1 уздржаним гласом, донела 

 

О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је са 43 гласа за,  донела  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

б) Скупштина је са 43 гласа за, и 1 гласом против, донела  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

 в) Скупштина је са 43 гласа за, и 3 гласа против, донела 



 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И 

ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА, 

 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

 г) Скупштина је са 43 гласа за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ, 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је са 43 гласа за,  донела  

   

О Д Л У К У 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 43 гласа за,  донела  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 41 гласом за,  донела  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 



  

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је са 40 гласова за, и 3 гласа против,  донела  

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

 

 

б) Скупштина је са 43 гласа за,  донела  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

в) Скупштина је са 43 гласа за,  донела  

 

П Р О Г Р А М 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал   је саставни део записника. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 43 гласа за,  донела  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 



у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 45 гласова за,  донела  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

Скупштина је са 43 гласа за,  донела  

 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КОД 

„КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

  

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 43 гласа за,  донела Програм мера у начелу. 

 

Скупштина је са 42 гласа за, донела 
 

П Р О Г Р А М 

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 

ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ, 

   

 

у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 45 гласова за,  донела  
 

 

 

 



О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ 

ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ, 

  

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 43 гласа за,  донела Одлуку у начелу. 

 

Скупштина је са 43 гласа за, донела 

 

 

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА ПРИКЉУЧЕЊА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“, 

 

 

у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 46 гласова за,  донела  

  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 43 гласа за,  донела  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ „MIZZONI 

PAPIR“ ДОО ЧАЧАК, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал   је саставни део записника. 

 

 



ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 46 гласова за,  донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НАДГРАДЊОМ ДРУГОГ СПРАТА НА 

ОБЈЕКТУ БР.1 ОШ „СВЕТИ САВА“ 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 43 гласа за,  донела  

 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ,   

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 42 гласа за,  донела  
 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ЧАЧАК“ БРОЈ 9531/2 ОД 28. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                                     имунитетска питања 

 

 

 *Скупштина је са 45 гласова за, уз 1 уздржани глас, донела 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

тако што се именује  Радисав Луковић. 

 

 *Скупштина је са 42 гласа за, донела 

 



Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ 

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  И ЛУЧАНИ 

 

тако што се разрешава  Станимир Бјелић, а именује  Радојица Вуловић. 

 

 *Скупштина је са 43 гласа за, уз 1 уздржани глас, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава  Миладин Савић,  а именује се Драгана Јовановић. 

 

 *Скупштина је са 43 гласа за, донела 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

 ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ  

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују: Илија Нешковић, Иван Живанић,  Лексо Шћекић, Романа Лазовић 

и Мила Сретеновић. 

 

 *Скупштина је са 43 гласа за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 

 КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује  Зоран Буђевац. 

  

 *Скупштина је са 43 гласа за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује  Благомир Ракочевић. 

 

 *Скупштина је са 43 гласа за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД,  

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 



тако што се именују: Мирослав Милинковић и  Слободан Илић.    

 

 *Скупштина је са 43 гласа за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈКП „РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА ДУБОКО“ УЖИЦЕ 

 

тако што се именује Марина Ћиримановић. 

 

*Скупштина је са 43 гласа за, донела 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Иван Ћаловић,  а именује се Иван Чвркић. 

 

 *Скупштина је са 42 гласа за, уз 1 уздржани глас,  донела 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „22. ДЕЦЕМБАР“ ДОЊА ТРЕПЧА 

 

тако што се разрешава Ненад Поповић, а именује Владимир Петровић. 

 

 *Скупштина је са 42 гласа за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

 

тако што се разрешавају Раде Пејовић и Вукашин Спасовић, а именују Владе Ружичић 

и Слободан Николић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

*** 

 

Пошто је завршено изјашњавање по тачкама дневног реда, прешло се на 

изјашњавање по повредама Пословника на које су указали одборници, у току расправе 

по тачкама дневног реда, и за које су тражили да се Скупштина изјасни. 

 

Александар Божовић  указао  је на повреду члана 123. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 123. 

Пословника. 

 



Приликом изјашњавања није било гласова за, а 37 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Божовић  указао  је на повреду члана 160. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 160. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, 7 гласова је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 195. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 195. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 12 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 9 гласова је било против,  уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Миленко Каличанин  указао  је  на повреду члана 129. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 129. 

Пословника. 

 

  Приликом изјашњавања није било гласова за, а 5 гласова је било против,   уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 4 гласа је било против, уз 3 

уздржана гласа,  па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 

да Пословник није повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 50. Пословника. 

 



Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 4 гласа је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 2 гласа је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Бошко Обрадовић  указао је на повреду члана 129. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 129. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 7 гласова је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 2 гласа је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић указала је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 



 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 3 гласа је било против, уз 2 

уздржана гласа,  па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 

да Пословник није повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 130. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 130. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 9 гласова је било против,  уз 1  

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 10 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 10 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Божовић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 7 гласова је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Радмила Живковић  указала је на повреду члана 149. Пословника. 

 



Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, уз 1 

уздржани глас,  па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 

да Пословник није повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 144. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 144. 

Пословника. 

  

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 16 гласова је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 116. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 116. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 13 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 15 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Тања Стовраг  указала је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против,  уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Весна Новаковић  указала је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 



 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 10 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Тања Стовраг  указала је на повреду члана 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 6 гласова је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 1 глас је био против, уз 1 

уздржани глас,  па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 

да Пословник није повређен. 

 

Предраг Јевтић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 2 гласа је било против, уз 3 

уздржана гласа,  па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 

да Пословник није повређен. 

 

Александар Божовић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 5 гласова је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 16 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 148. Пословника. 



 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 17 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Миленко Каличанин  указао је на повреду члана 147. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 18 гласова је било против, уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Јоле Пешић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања 1 глас је био за, 16 гласова против, уз 2 уздржана гласа,  

па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник 

није повређен. 

 

Виолета Марковић  указала  је на повреду члана 113. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 113. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 5 гласова је било за, 19 гласова против, уз 2 уздржана 

гласа,  па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Драган Ћендић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 5 гласова је било против, уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 



 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 14 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао је на повреду члана 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 9 гласова је било против, уз 2 

уздржана гласа,  па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 

да Пословник није повређен. 

 

Ђорђе Шипетић  указао је на повреду члана 147. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Ђорђе Шипетић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао је на повреду члана 147. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147. 

Пословника. 

  

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 13 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања 10 гласова је било против,  па је председник Скупштине 

констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао је на повреду члана 149. Пословника. 

 



Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 10 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао је на повреду члана 147. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 13 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 6 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Божовић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 



 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 9 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 12 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Радојевић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, а 16 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

 

 *** 

  

Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине, Игор 

Трифуновић је, с обзиром да је дневни ред  исцрпљен, закључио осамнаесту седницу 

Скупштине у 17 сати и 5 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-227/17-I 

21, 22, 23, 25, 26. и  27. децембар  2017. године  

 

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Мирослав  Петковић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

Извод из Записника са 18. седнице усвојен је на 19. седници Скупштине града 

Чачка, одржаној 8, 9, 12. и 13. фебруара 2018. године. 

 


