
З А П И С Н И К
са  КОНСТИТУТИВНЕ седнице Скупштине града

Чачка одржане 24. маја и 17. јуна 2016. 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 56. став 4. Закона о локалним изборима
отворио  и  председава  Предраг  Ружичић,  најстарији  одборник  у  Скупштини
града Чачка.

Председавајућем  је  у  руковођењу  седницом  помагала  Сузана  Вукић,
најмлађи одборник и Љубодраг Петковић, секретар Скупштине града Чачка.

Отварајући  седницу,  председавајући  је  поздравио  одборнике  и  све
присутне,  а  затим  је  замолио  секретара  Скупштине  да  изврши  прозивку
одборника.

Љубодраг  Петковић,  секретар  Скупштине  поздравио  је  одборнике  и
пожелео им успешан рад, а затим је извршио прозивку. 

Председавајући је констатовао да седници присуствује 74 одборника. 

Затим је председавајући обавестио одборнике да им је предлог дневног
реда са одговарајућим материјалом достављен уз позив за седницу Скупштине.

 Скупштина  је,  затим,  са  68  гласа  за,  за  данашњу  седницу  утврдила
следећи

Д н е в н и   р е д

1. Извештај Изборне комисије града Чачка о спроведеним изборима 
2. Избор Верификационог одбора
3. Извештај Верификационог одбора
4. Доношење Одлуке о верификацији мандата одборника
5. Давање заклетве одборника
6. Избор председника Скупштине
7. Избор заменика председника Скупштине
8. Постављење секретара Скупштине

РАД ПО  ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

ПРВА ТАЧКА: Извештај Изборне комисије града Чачка о
                            спроведеним изборима 

Извештај  Изборне  комисије  града  Чачка  поднео  је  Јово  Поповић,
председник Комисије.



ДРУГА ТАЧКА: Избор Верификационог одбора

Председавајући је  обавестио одборнике  да  су  добили  Извештај  о
резултатима  избора  за  одборнике  Скупштине  града  Чачка,  који  је  поднела
Изборна комисија града Чачка.

Питао је  одборнике  да  ли  има  потребе  да  се  подноси  допунско
образложење у вези са Извештајем.

Пошто су одборници оценили да није потребно додатно уводно излагање
председавајући је предложио да се у Верификациони одбор изаберу Александар
Максимовић,  са  изборне  листе  Александар  Вучић  –  Србија  побеђује,  Горан
Видојевић, са изборне листе Нова Србија – Велимир Илић и Биљана Рубаковић,
са изборне листе Двери – за спас Чачка – Бошко Обрадовић, одборници са три
изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини
града и да  председавајући  Верификационог  одбора  буде  Биљана  Рубаковић,
најстарији одборник у Одбору.

Скупштина је потом једногласно, усвојила  предлог, па је председавајући
констатовао да  су  у  Верификациони  одбор  изабрани Биљана  Рубаковић,
Александар Максимовић и Горан Видојевић.

Председавајући је позвао Верификациони одбор и замолио чланове  да се
повуку и прегледају изборни материјал за избор одборника Скупштине града
Чачка,  изврши  увид  у  уверења  о  избору  одборника  и  утврди  да  ли  постоје
сметње за верификацију мандата сваког појединог одборника.

Извештај Верификационог одбора, по окончању његовог рада, поднела је
Биљана Рубаковић, председавајућа Одбора.

Пошто се у претресу који је председавајући потом отворио, нико није
јавио  за  реч,  председавајући је  Извештај  Верификационог  одбора  ставио на
гласање.

Скупштина је, једногласно, усвојила Извештај Верификационог одбора.

Записник Верификационог одбора је саставни део записника са седнице
Скупштине.

ТРЕЋА  ТАЧКА: Доношење Одлуке о верификацији мандата одборника
 

Одборници су оценили да нема потребе да се подноси уводно излагање,
па је председавајући отворио претрес.

Пошто се у претресу нико није јавио за реч, председавајући је ставио на
гласање предлог Верификационог одбора за доношење Одлуке о верификацији
мандата одборника.



Скупштина је, затим, једногласно донела

О Д Л У К У
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА ОДБОРНИКА ИЗАБРАНИХ

У СКУПШТИНУ ГРАДА ЧАЧКА

I
Верификују  се  мандати  одборника  Скупштине  града  Чачка  који  су

изабрани у Скупштину града  Чачка  на  изборима  одржаним  24.  априла 2016.
године и то: 

1. Милуну Тодоровићу
2. Игору Трифуновићу
3. Мирјани Ђоковић
4. Раденку Луковићу
5. Владану Милићу
6. Вери Јовановић
7. Милораду Јевђовићу
8. Владимиру Радосавчевићу
9. Олгици Ракић
10. Александру Максимовићу
11. Радошу Павловићу
12. Славици Драгутиновић
13. Душану Радојевићу
14. Раденку Лечићу
15. Гордани Марјановић
16. Звонку Митровићу
17. Радојлу Чоловићу
18. Јасменки Луковић
19. Војину Јаковљевићу
20. Драгутину Ђуровићу
21.  Бранки Павловић
22. Миланку Кривокући
23. Тихомиру Ђуровићу
24. Милованки Ћирић
25. Милану Максимовићу
26. Љубиши Спасовићу
27. Оливери Мартаћ
28. Александру Мијаиловићу
29. Миодрагу Јаћимовићу
30. Сузани Вукић
31. Миленку Тутуновићу
32. Милољубу Мајсторовићу
33. Ивани Вукајловић
34. Николи Наумовићу
35. Ивану Логвинову
36. Велимиру Илићу
37. Велимиру Станојевићу
38. Весни Новаковић
39. Јерославу Живанићу



40. Мирославу Спасојевићу
41. Ани Лазаревић
42. Горану Видојевићу
43. Милану Рогановићу 
44. Бошку Обрадовићу
45. Биљани Рубаковић
46. Предрагу Ружичићу
47. Александру Танасковићу
48. Радмили Живковић
49. Драгану Ћендићу
50. Братиславу Ћурчићу
51. Душици Дробњак
52. Александру Божовићу
53. Ацу Ђенадићу
54. Лидији Тановић
55. Миленку Каличанину
56. Ђорђу Шипетићу
57. Љиљани Петровић
58. Радисаву Рацковићу
59. Александру Сретеновићу
60. Милици Прокић
61. Слободану Ненадићу
62. Предрагу Јевтићу
63. Оливери Матовић
64. Тамари Јовановић
65. Вељку Неговановићу
66. Светомиру Стаменковићу
67. Наташи Цвијовић
68. Мирославу Петковићу
69. Владимиру Словићу
70. Александру Радојевићу
71. Братиславу Танасковићу
72. Светлани Пауновић
73. Јолу Пешићу
74. Љиљани Миловановић
75. Тањи Стовраг

Закључно са редним бројем 75.

Одлука је саставни део овог записника.

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Давање заклетве одборника

Пошто  је  председавајући констатовао да  је  донета  Одлука  о
верификацији  мандата,  обавестио је  одборнике  да  треба  да  дају  заклетву  и
позвао их да устану и изговарају речи заклетве које ће он читати.

Председавајући је полако на делове читао текст заклетве, а одборници су
га гласно понављали.



Затим је председавајући констатовао да су сви присутни одборници дали
заклетву  и  замолио их  да  текст  заклетве  потпишу  и  предају  секретару
Скупштине.

Потписане заклетве су саставни део овог записника.

Председавајући је обавестио Скупштину да нема предлога за кандидате
за  председника  Скупштине,  па  је  у  11 сати и  5  минута  прекинуо  седницу и
обавестио  да  ће  о  дану и  часу  наставка  седнице  бити  накнадно  обавештени
писаним путем.

***

Седница је настављена 17. јуна  2016. године у 10 сати и 20 минута.

Седницом  је,  у  складу  са  чланом  6.  Пословника  о  раду  Скупштине,
председавао Предраг Ружичић, најстарији одборник у Скупштини града Чачка. 

Председавајућем  су  у  руковођењу  седницом  помагали  Сузана  Вукић,
најмлађи одборник у Скупштини града Чачка и Љубодраг Петковић, секретар
Скупштине града Чачка.

Председавајући је констатовао да седници присуствује 69 одборника и да
постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

Затим  је  председавајући  обавестио  одборнике  да  настављају  рад  по
усвојеном дневном реду и то од тачке 6. Избор председника Скупштине града
Чачка.

***

ШЕСТА ТАЧКА:  Избор председника Скупштине

Председавајући  је  питао  да  ли  има  предлога  за  избор  председника
Скупштине града Чачка.

За  реч  се  јавио  Александар  Максимовић,  одборник  који  је  у  име  38
одборника  Скупштине  града  Чачка  изнео  предлог  да  се  за  председника
Скупштине града Чачка изабере  Игор Трифуновић, одборник изабран са листе
Александар Вучић – Србија побеђује. 

Пошто није било других предлога, председавајући  је отворио претрес.

У  претресу  су  учествовали   Александар  Танасковић,  Славица
Драгутиновић, Милан Рогановић, Бошко Обрадовић, Александар Максимовић,
Драган Ћендић, Јоле Пешић, Звонко Митровић, Миленко Каличанин, Гордана
Марјановић,  Драгутин  Ђуровић,  Раденко  Луковић,  Наташа  Цвијовић,  Игор
Трифуновић и Мирослав Спасојевић.

Александар Танасковић је поздравио све одборнике и пожелео им успех
у раду у новом мандату. Сматра да је добро и логично да најача и најбројнија



одборничка група даје кандидате за председника Скупштине,  али да би било
добро да опозиција да предлог за заменика. Замерио је што су одборници касно
добили  предлог  кандидата,  што  нема  образложења  и  биографије  кандидата.
Мишљења  је  да  би  кандидат,  пре  избора,  треба  да  изађе  пред  одборнике  и
изнесе  своје  виђење и размишљање о  томе  како  ће  водити  град  у  наредном
периоду.  Такође  било  би  занимљиво  чути  његово  мишљење  о  раду
скупштинских  радних  тела  обзиром  на  то  да  она  у  претходном  сазиву нису
оправдала  своју  сврху,  а  њихове  предлоге  и  закључке  Скупштина  није
уважавала. О овим и свим другим стварима, предложени кандидат би требало да
се изјасни пре него што почне гласање. 

Славица Драгутиновић се захвалила грађанима на подршци коју је њена
одборничка  листа  добила  и  изразила  уверење  да  ће  и  Скупштина  и  њен
председник  у  наредном  периоду  успешно  обављати  дужност.  Позвала  је  све
одборнике на јединство када су у питању најважнији интереси града. 

Милан Рогановић је захвалио грађанима на подршци коју је одборничка
листа  Двери Српске добила на изборима и рекао да  ће они,  као одборничка
група, бити озбиљна конструктивна опозиција скупштинској већини. Подсетио
је да су и у претходном сазиву покушавали да добрим предлозима унапреде рад
Скупштине и њених органа, али да предлози опозиције нису у довољној мери
уважавани. И он је истакао да се закључци и мишљења  скупштинских радних
тела не уважавају. Рекао је да не треба скраћивати време расправе или укидати
ТВ пренос седница о чему је било шпекулација у медијима. 

Бошко  Обрадовић  је  рекао  да  ће  одборничка  група  Двери  бити
конструктивна  опозиција  која  ће  критиковати  лош  рад  и  лоше  одлуке  које
скупштинска  већина  буде  предлагала  и  доносила.  Упутио  је  критику
предлагачу,  који  је  испољио  аљкавост  приликом  утврђивања  предлога
кандидата јер није испоштовао члан 16. Пословника о раду који предвиђа да
предлог  кандидата  треба  да  садржи  име  и  презиме  кандидата,  кратку
биографију,  страначку припадност, име и презиме известиоца, образложење и
сагласност кандидата у писаном облику. Сматра да кандидат треба да се обрати
одборницима пре избора и изнесе свој програм рада, како би одборници могли
да  се  определе.  Закључио  је  рекавши  да  предлог  није  уредан  и  тражио  од
председавајућег  да  одреди  паузу  док  се  не  стекну  услови  за  нормалан  рад
седнице. 

Александар  Максимовић  је  рекао  да  је  предлог  кандидата  уређен  у
складу са Пословником, да је уредно предат надлежним службама и да су оне
одговорне због чега  комплетна документација  није достављена одборницима.
Такође рекао је да кандидат нема обавезу да се обрати Скупштини пре избора. 

За реплику се јавио Бошко Обрадовић, који је показао материјал који је
добио за ову тачку дневног реда, рекавши да нема образложења и биографије
кандидата, као и писмене сагласности да прихвата кандидатуру. Рекао је да се
ради о крајњој неодговорности и непоштовању Скупштине. 



Драган Ћендић је рекао како одборници његове странке сматрају да Игор
Трифуновић као кандидат за председника Скупштине има моралну дужност да
убеди одборнике да гласају за њега. 

Јоле Пешић сматра да је Александар Максимовић као предлагач требао
више да се потруди око образложења за свог кандидата. Сложио се да Игора
Трифуновића већина познаје, али је рекао да у претходном мандату ниједном
није  изашао  за  скупштинску  говорницу, па  је  појединим  одборницима  сада
тешко да одлуче на који начин ће да гласају. 

Звонко  Митровић  се  обратио  одборницима  који  негодују  због
достављања  материјала  и  питао  да  ли  очекују  да  сви  из  власти  изађу  за
говорницу и признају да се десио пропуст, а затим је нагласио да сви присутни
познају Игора Трифуновића, па није неопходно посебно образлагати предлог за
његов избор. 

Александар Танасковић је нагласио да он говори у име грађана и да се
није обраћао лично Игору Трифуновићу, већ је указао на одређене принцип, јер
жели да овај град напредује. 

Љубодраг  Петковић, секретар  Скупштине, рекао  је  да  ко  је  слушао
седницу  могао  је  закључити  да  потребна  документација  постоји, али  да  су
поједини одборници ову ситуацију желели да маркетиншки искористе. 

Јоле Пешић је замерио секретару Скупштине што, како је рекао, своје
грешке пребацује одборницима који негодују, наводећи да у предлогу нигде не
стоји  из  које  је  странке  предложени  кандидат, па  је  предложио  паузу  од  5
минута како би се допунио материјал. 

Александар Максимовић је појаснио да у биографији кандидата стоји да
је члан и повереник Српске напредне странке. 

Миленко Каличанин је нагласио да одборници који износе примедбе не
одуговлаче рад Скупштине, како им се замера, већ желе да се поступак спроведе
у складу са  прописима, прочитао  је  шта предлог  за  председника  Скупштине
треба да садржи, додајући да је нека друга група одборника доставила овакав
предлог то не би било прихваћено. 

Гордана Марјановић је рекла да слушајући говорнике стекла је утисак да
нису имали нит у излагању, а све у намери да се дезавуише Српска напредна
странка.  Нагласила  је  да  је  Игор  Трифуновић  члан  ове  странке  од  њеног
оснивања, да је показао спремност за сарадњу, па сви који су дали свој потпис
сматрају да је прави кандидат. 

Бошко  Обрадовић  је  инсистирао  да  се  одборницима  достави
образложење  за  кандидата  Игора  Трифуновића  и  рекао  да  ће  се  одборници
његове странке јављати за реч све док не добију писано образложење. 



Драгутин Ђуровић је рекао како је очекивао кооперативност у раду али
говорница очигледно служи за препирке. Сматра да је предлог за председника
Скупштине достављен у складу са Пословником. 

Раденко Луковић  је предложио да  се материјал допуни, иако сматра да
ова седница показује како се истрајава у форми а не у садржини. За кандидата је
рекао да се ради о младом човеку, иновативном, добром организатору, за кога
сматра да ће бити добар контролор извршне власти. 

Наташа Цвијовић је рекла, имајући у виду да је предложени кандидат био
одборник и члан Градског већа и да су имали одличну сарадњу, да овом младом
човеку треба дати шансу, па ће одборници СПС-а подржати предлог. 

Игор Трифуновић је на почетку свог излагања поздравио све присутне, а
затим  је  рекао  да  се  слаже  са  предлогом  Раденка  Луковића  у  вези  допуне
материјала. Навео је да пропусте које је уочио у претходном мандату трудиће се
да исправи и поштоваће прописану процедуру. 

Мирослав Спасојевић  је честитао свим одборницима, а  затим  је  изнео
став  Нове  Србије  која  ће  бити  конструктивна  опозиција  и  гласаће  за  добре
одлуке, али не и за оне које су на штету грађана града Чачка, па одборници Нове
Србије овај предлог неће подржати. 

У 11 сати и 40 минута председавајући је одредио паузу у трајању од 15
минута док се умножи и одборницима подели материјал.

Седница је наставила са радом у 12 сати.

За  реч  се  јавила  Милица  Прокић  која  је  поновила  мишљење  других
одборника да је  већ на почетку  седнице било повреда Пословника, а затим је
затражила да Игор Трифуновић појасни који је пут изабрао да води овај град.
Додала је да у Скупштини не треба да има супростављених страна, а затим је
питала да ли је тачно да је Игор Трифуновић од 1. јуна запослен у Телекому. 

Пошто  се  више  нико  није  јавио  за  реч,  председавајући  је  закључио
претрес и прогласио листу кандидата за председника Скупштине.

Кандидат за председника Скупштине је Игор Трифуновић, одборник са
изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује.

Председавајући  је  предложио  састав  Комисије  за  спровођење  избора
председника Скупштине и заменика председника, у саставу:

Миленко Тутуновић
Слободан Ненадић
Весна Новаковић
Братислав Танасковић и
Вељко Неговановић, председник Комисије.



Пошто  није  било  других  предлога,  Скупштина  је  са  50  гласова  за
усвојила  предлог  и  изабрала  Комисију за  спровођење избора  за  председника
Скупштине града Чачка.

Затим се приступило гласању, тако што је секретар Скупштине Љубодраг
Петковић, прозивао  одборнике а  Комисија  за  спровођење  избора  им  је
уручивала гласачке листиће. Гласање је обављено тајно. 

Након  завршеног  гласања  председавајући  Вељко  Неговановић је
саопштио да је за предлог гласало 39 одборника.

 Председавајући  је,  на  основу  резултата  гласања,  констатовао  да  је
предложени  кандидат  Игор  Трифуновић изабран  за  председника  Скупштине
града Чачка. 

Затим се  Скупштини обратио  изабрани председник  Игор Трифуновић,
захвалио се на избору и изразио наду да ће и он и целокупан сазив Скупштине
добро сарађивати у наредном мандату. Позвао је одборнике да се одрекну прве
скупштинске  дневнице  у  корист  Живорада  Ракићевића,  коме  је  машина
откинула обе руке.

Решење о избору председника Скупштине је саставни део записника.

Затим је изабрани председник Игор Трифуновић наставио да председава
седницом Скупштине.

СЕДМА ТАЧКА: Избор заменика председника Скупштине

Председник  Скупштине  је  рекао  да  је  добио  потписан предлог  за
заменика председника Скупштине  и то за Милорада Јевђовића,  одборника са
изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује.

За  реч  се  јавио  Миленко  Тутуновић,  који  је,  у  име  предлагача,  дао
образложење.

Пошто  није  било  других  предлога,  председник  Скупштине  је  отворио
претрес.

У претресу су учествовали Александар Танасковић, Бошко Обрадовић,
Остоја Мијаиловић и Славица Драгутиновић.

Александар  Танасковић  је  честитао  Игору  Трифуновићу  на  избору  за
председника Скупштине али је рекао да на почетку није испунио очекивања па
се нада да се убудуће неће поновити ситуација да одборници добијају материјал
непосредно пред почетак тачке дневног реда. Такође је изнео критику јер није
одговорено  да  ли  је  Игор  Трифуновић  запослен  у  Телекому.  Изразио  је
очекивање да још неко образложи предлог за заменика председника Скупштине
и каже да ли је и овај предлог само резултат коалиционог споразума. 



Бошко  Обрадовић  је  имао  примедбу  јер  није  констатовано  да  је
приликом избора председника Скупштине 31 глас био против. Поновио је већ
постављено питање да ли је Игор Трифуновић од 1. јуна запослен у Телекому и
по  ком  конкурсу.  Негодовао  је  јер  изабрани  председник  Скупштине  није
одговорио  на  питања  одборника  и  поново  је  питао  зашто  материјал  није
достављен на време, већ се дели одборницима у току седнице. 

Остоја  Мијаиловић  је,  нагласивши  како  је  СНС  јединствена  и  да  је
политика ове странке да ради за грађане, апеловао да се са говорнице не позива
на сукобе, пошто је свима довољно тешко и нема потребе за тим. Истакао је да
су председник Скупштине и предложени заменик председника људи који имају
углед, знање и који ће достојанствено водити Скупштину. 

Бошко Обрадовић је рекао да ће увек указивати на лаж и упозоравати на
људе  на  које  млади  не  треба  да  се  угледају, па  је  навео  како  је  Остоја
Мијаиловић пресудом Основног суда осуђен на казну затвора у трајању од два
месеца  због  утаје  и  додао  да  се  нада  да  ће  Апелациони  суд  потврдити  ову
пресуду и да ће то бити разлог за подношење оставке. 

Славица Драгутиновић је нагласила да Остоја Мијаиловић је само позвао
одборнике  да  се  придржавају  Пословника  и  није  се  обраћао  младима  да  се
угледају на њега, додајући да њихова странка има пуно људи од којих треба
учити. 

Пошто  се  више  нико  није  јавио  за  реч,  председник Скупштине  је
закључио  претрес  и  прогласио  листу  кандидата  за  заменика  председника
Скупштине.

Кандидат  за  заменика  председника  Скупштине  је  Милорад  Јевђовић,
одборник са изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује.

Затим се приступило гласању, тако што је секретар Скупштине Љубодраг
Петковић, прозивао  одборнике а  Комисија  за  спровођење  избора  им  је
уручивала гласачке листиће. Гласање је обављено тајно. 

Након  завршеног  гласања  председавајући  Вељко  Неговановић је
саопштио да је за предлог гласало 42 одборника.

 Председник Скупштине је, на основу резултата гласања, констатовао да
је  предложени кандидат  Милорад Јевђовић изабран за  заменика  председника
Скупштине града Чачка. 

Затим се Скупштини обратио изабрани заменик председника Милорад
Јевђовић, захвалио се на избору и пожелео свим одборницима успех у раду. 

Решење  о  избору заменика председника  Скупштине  је  саставни  део
записника.



ОСМА ТАЧКА: Постављење секретара Скупштине

Уводно излагање поднео је Игор Трифуновић, који је на основу члана 29.
Пословника  о  раду  Скупштине  град  Чачка  предложио  да  се  за  секретара
Скупштине града Чачка постави Љубодраг Петковић, дипл. правник, који је и у
претходном сазиву обављао ову дужност. 

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали Александар Танасковић, Бошко Обрадовић,
Вељко Неговановић, Драган Ћендић и Радисав Рацковић.

Александар Танасковић је рекао да се не слаже са овим предлогом, као и
констатацијом  да  је  секретар  у  претходном  мандату  стручно  и  одговорно
обављао своју дужност. Затражио је појашњење за део радне биографије и питао
шта значи привремено постављење секретара, да ли он испуњава све услове и
шта  је  трајно  решење.  Рекао  је  да, ако  буде  одговорено  на  сва  ова  питања,
одборници његове странке ће подржати предлог. 

Бошко Обрадовић је предлог кандидата за секретара Скупштине оценио
као  скландалозан, јер  је  странка  којој  припада  после  избора  добила  само  3
одборничка места, па је јасно да грађани Чачака више не желе представнике
СПС на функцијама.  Изнео је да је његова одборничка група и до сада била
незадовољна радом секретара и да је своју стручност  показао припремањем ове
седнице. Сматра да је овај предлог најгоре решење и да странка која изгуби на
изборима треба да се повуче са власти. Апеловао је да се што пре постави нови
секретар. 

Вељко Неговановић је у име одборника СПС, ДСС и ЈС подржао предлог
за постављење Љубодрага Петковића за секретара Скупштине и захвалио му се
на  досадашњем  изузетно  стручном  и  квалитетном  раду.  Указао  је  да се на
одлуке Скупштине могу поднети  притужбе ресорном министарству и  Суду и
подсетио да су у министарству до сада све притужбе одбијене, што говори о
раду Љубодрага Петковића. На крају је додао да ће се врло брзо показати ко је
на овим изборима стварни губитник а ко добитник.  

Драган  Ћендић  је  мишљења  да  су  одборници  стручност  Љубодрага
Петковића најбоље видели приликом заказивања седнице Скупштине од стране
1/3 одборника, када им није пружио помоћ коју су очекивали, као и приликом
куповине Дома војске. Сматра да одборничка група Вељка Неговановића нема
право да предлаже секретара и да је доста партијских постављења. 

Радисав Рацковић је сугерисао да се нађе боље кадровско решење, јер
сматра да има много других који су могли бити предложени. 

Пошто се  више  нико није јавио за реч, прешло се на изјашњавање.

Скупштина је са 40 гласова за, 17 гласова против, уз 2 уздржана гласа,  за
секретара Скупштине поставила Љубодрага Петковића. 



Председник  Скупштине  је  констатовао  да  је  за  секретара  Скупштине
постављен Љубодраг Петковић.

Решење о постављењу секретара Скупштине је саставни део записника.

***

Председник Скупштине је обавестио да је одборник Тамара Јовановић
поднела оставку, па је констатовао да јој је престао мандат одборника. 

За реч се јавила Вера Јовановић, одборник са изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује и поднела оставку на функцију одборника Скупштине
града Чачка.

За реч се јавио Велимир Станојевић, одборник са изборне листе Нова
Србија – Велимир Илић и поднео оставку, на функцију одборника Скупштине
града Чачка.

За  реч  се  јавио  Јерослав  Живанић,  одборник  са  изборне  листе  Нова
Србија – Велимир Илић и поднео оставку, на функцију одборника Скупштине
града Чачка.

Председник Скупштине је констатовао да је подношењем оставки овим
одборницима престао мандат.

***

С обзиром да  је  овим  дневни  ред  конститутивне  седнице  исцрпљен,
председник  је  у  14  сати  и  25  минута  закључио  ову  седницу  и  истовремено
обавестио одборнике да другу седницу Скупштине заказује за данас,  17. јуна
2016. године  у 16 сати и 30 минута, за коју ће предложити следећи дневни ред:

1. Избор Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
2. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизбраним одборницима
3. Избор извршних органа Скупштине
            а) избор градоначелника града Чачка
            б) избор заменика градоначелника града Чачка
            в) избор чланова Градског већа.

Цео ток седнице Скупштине је снимљен.

Записник  на  седници  су  водили  Драган  Бојовић  и  Татјана  Милић,
радници  Градске  управе  за  стручне  послове  Скупштине,  Градоначелника  и
Градског већа.



СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-74/16-I

24. мај и 17. јун 2016. године 

          СЕКРЕТАР                                                                    ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,                                            Скупштине града Чачка,
  Љубодраг Петковић                                                           Игор Трифуновић

Записник са 1. седнице усвојен је на 3. седници Скупштине града, одржаној
30. јуна 2016. године. 


