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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са ТРИДЕСЕТДРУГЕ седнице Скупштине града Чачка,
одржане 26. и 27. новембра 2019. године,
у сали Скупштине града Чачка
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 39 одборника и да
постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Седници од почетка до краја нису присуствовали одборници Звонко Митровић,
Милош Марић, Милан Драшкић, др Весна Новаковић, Антонела Луковић, проф. др
Мирослав Спасојевић, др Биљана Радивојевић, Горан Видојевић, Бошко Обрадовић, др
Милан Рогановић, Миленко Каличанин, Александар Танасковић, Биљана Рубаковић,
Ацо Ђенадић, Драган Ћендић, проф. др Предраг Ружичић, Милош Ракоњац, Ђорђе
Шипетић, Радмила Живковић, Радисав Рацковић, Милисав Марјановић, Александар
Божовић, Александар Сретеновић, Иван Видојевић, Предраг Јевтић, Оливера Матовић,
Ненад Стругаревић, др Аница Слијепчевић, др Александар Радојевић, Виолета
Марковић и Јоле Пешић.
Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник,
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 извод из записника сa
31. седнице Скупштине од 25. октобра 2019. године, достављен ради усвајања.
Питао је да ли има примедаба на извод из записника.
Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је ставио извод из
записника на гласање.
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела следећи
Закључак
Усваја се извод из записникa са 31. седнице Скупштине од 25. октобра 2019.
године, без примедаба.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда
достављен уз позив за седницу.
Пошто није било других предлога ставио је на гласање предложени дневни ред.
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Приликом изјашњавања 36 гласова је било за.
Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност бројања па је тражио да се
гласање понови.
У поновљеном гласању, Скупштина је, са 38 гласова за, без гласова против, и
уздржаних, усвојила следећи
Д н е в н и р е д:
1. Предлог одлуке о додели Децембарске награде града за 2019. годину
2. Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2019.
годину
3. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до
30.09.2019. године
4. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања
ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
5. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
6. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама комуналне услуге
сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
7. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Комуналац“ Чачак број 129/2 од 13. новембра 2019. године
8. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања
ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
9. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама воде и употребе
канализације
10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
11. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма буџетске
помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
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12. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
13. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања
јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину
14. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма
коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
15. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне плана и Програма
рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину
16. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма рада Јавне
установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину
17. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма рада и финансијског
плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019.
годину
18. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“
Чачак
19. Предлог плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама града Чачка
20. Предлог решења о исправци грешке у решењу Скупштине града Чачка бр. 0690/2019-I од 25. 26 и 27. јуна 2019. године о размени делова к.п. бр. 3493 и к.п.
бр. 5161 обе КО Чачак
21. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом дела улице Светог
Саве у Чачку са атмосферском канализацијом и јавном расветом
22. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом телекомуникационих
и сигналних инсталација у згради културе изграђене на к.п. бр. 784/1 КО Чачак
23. Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града
Чачка
24. Предлог одлуке о допунама одлуке о додатној финансијској подршци породици
са децом
25. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
26. Одборничка питања и одговори
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о додели Децембарске награде града за 2019. годину
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Миленко Тутуновић,
председник Комисије за обележавање празника и доделу признања.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Ивана Вукајловић, Гордана Марјановић, Љиљана
Миловановић, Миладинка Ђукић, Љубиша Спасовић, Наташа Цвијовић и Александар
Максимовић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити одмах и то изјашњавањем посебно о
сваком предлогу.
За предлог да Децембарску награду добије ОШ “Татомир Анђелић“ из
Мрчајеваца било је 39 гласова , није било гласова против, ни уздржаних.
Приликом изјашњавања о предлогу да Децембарску награду добије Центар за
социјални рад за је био 41 глас, није било гласова против, ни уздржаних, па је
председник Скупштине тражио да се поново утврди број присутних на седници јер је
гласало више одборника него што је проглашен кворум.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 43 одборника.
Приликом поновног изјашњавања о предлогу да Децембарску награду добије
Центар за социјални рад за је био 41 глас, није било гласова против, ни уздржаних
За предлог да Децембарску награду добије Милутин Мића Миловановић било је
40 гласова , није било гласова против, ни уздржаних.
Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина донела
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
и да су добитници ОШ “Татомир Анђелић“ из Мрчајеваца, Центар за социјални рад и
Милутин Мића Миловановић.
Одлука је саставни део записника.
ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету
града Чачка за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић,
начелник Градске управе за финансије.
Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали Светлана Пауновић, Александар Максимовић,
Драгомир Шипетић и Душан Радојевић чланови Градског већа, Милан Бојовић
помоћник Градоначелника за месну самоуправу и инфраструктуру и Милица Дачић
заменик градоначелника.
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У току претреса право на реплику на говор одборника Александра Максимовића
искористила је Светлана Пауновић, а Александар Максимовић је одговорио на
реплику.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Зоран Тодосијевић,
начелник Градске управе за финансије.
Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине је ставио гласање
Предлог одлуке у начелу.
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Одлуку
у начелу.
Председнк Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио
Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана.
Пошто није било учесника у претресу, Скупштина је затим са 39 гласова за, без
гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ,
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ТРЕЋА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период
од 01.01.2019. године до 30.09.2019. 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 Никола Наумовић, Миладинка Ђукић, Ило
Михајловски, Јасменка Луковић, Мирослав Робајац, Александар Максимовић, као и
Милан Лукић и Славица Драгутиновић, чланови Градског већа.
У току претреса Светлана Пауновић је упутила реплику на излагање одборника
Мирослава Робајца.
Након тога одборник Мирослав Робајац је одговорио на упућену реплику.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Момир Миловановић,
директор ЈКП „Дубоко“ Ужице.
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.
На основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине је
у 13 сати и 37 минута одредио паузу у раду Скупштине до 14 сати и 37 минута.
ххх
Седница је наставила са радом у 15 сати и 3 минута.
ПЕТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019.
годину
Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак.

Петар

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.
ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама комуналне
услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
директор ЈКП „Комуналац“ Чачак.

Петар Домановић,

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.
СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора
ЈКП „Комуналац“ Чачак број 129/2 од 13. новембра 2019. године
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Петар Домановић,
директор ЈКП „Комуналац“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
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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.
ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Пантовић,
директор ЈКП “Водовод“ 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.
ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о ценама
воде и употребе канализације
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
директор ЈКП “Водовод“ Чачак.

Зоран Пантовић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали
Максимовић.

Нада Лазовић, Мирослав Робајац и Александар

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Зоран Пантовић,
директор 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: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне
програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске
помоћи ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Миодраг
Јаћимовић, директор ЈКП “Моравац“ Мрчајевци.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Тихомир Ђуровић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Миодраг Јаћимовић,
директор 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.
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне
програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне
програма буџетске помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
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.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне
програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Николић,
директор ЈКП „Градско зеленило“ 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.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне
програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку
за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Николић,
директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовала Славица Драгутиновић, члан Градског већа.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драган Николић,
директор 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.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне
програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне
програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за
2019. годину
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Вукајловић,
директор ЈП “Градац“ 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.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне
плана и Програма рада д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“
за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Мирко Пешић, в.д.
директора ДОО „Научно технолошки парк“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Станимир Бјелић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Мирко Пешић, в.д.
директора ДОО „Научно технолошки парк“ 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, на основу члана 50. Пословника о раду Скупштине, за реч јавио
Станимир Бјелић.
Председник Скупштине је дао додатна појашњења.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне
програма рада Јавне установе „Туристичка организација
Чачка“ за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“.

Војин Јаковљевић,

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.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма
рада и финансијског плана Установе за физичку културу
Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
директор СЦ „Младост“ Чачак.

Милош Стеванић,
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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.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Статут
Предшколске установе „Радост“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
директор ПУ „Радост“ Чачак.

Вера Јовановић,

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.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама града Чачка
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Братислав Зечевић,
начелник Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Миладинка Ђукић и Александар Максимовић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Братислав Зечевић,
начелник Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка.
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, на основу члана 157. Пословника о раду Скупштине,
прекинуо седницу и наставак заказао за среду 27. новембра 2019. године, у 10 сати.
ххх
Скупштина је наставила рад у среду 27. новембра 2019. године, у 10 сати и 15
минута.
Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине
Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка.

председавао

Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници на почетку, према
обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 39 одборника и да
постоји кворум за рад.
Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници Милијан Минић, Звонко Митровић, Милош Марић, Милан Драшкић, др
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Весна Новаковић, Антонела Луковић, проф. др Мирослав Спасојевић, др Биљана
Радивојевић, Горан Видојевић, Бошко Обрадовић, др Милан Рогановић, Миленко
Каличанин, Александар Танасковић, Биљана Рубаковић, Ацо Ђенадић, Драган
Ћендић, проф. др Предраг Ружичић, Милош Ракоњац, Ђорђе Шипетић, Радмила
Живковић, Радисав Рацковић, Милисав Марјановић, Александар Божовић, Александар
Сретеновић, Иван Видојевић, Предраг Јевтић, Оливера Матовић, др Аница
Слијепчевић, др Александар Радојевић, Виолета Марковић и Јоле Пешић.
Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о исправци грешке у решењу Скупштине града
Чачка бр. 06-90/2019-I од 25. 26 и 27. јуна 2019. године о
размени делова к.п. бр. 3493 и к.п. бр. 5161 обе КО Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
начелник Градске управе за урбанизам.

Весна Дмитрић

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.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом
дела улице Светог Саве у Чачку са атмосферском
канализацијом и јавном расветом
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
начелник Градске управе за урбанизам.

Весна Дмитрић

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.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину
изградњом телекомуникационих и сигналних инсталација
у згради културе изграђене на к.п. бр. 784/1 КО Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
начелник Градске управе за урбанизам.

Весна Дмитрић

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.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о
раду Скупштине града Чачка
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар Максимовић,
председник Савета за статут, друге прописе и организацију.
Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали др Љиљана Миловановић и Александар Максимовић.
У току претреса др Љиљана Миловановић је искористила право на реплику на
говор Александра Максимовића.
На питања и примедбе изнете
Максимовић.

у току претреса одговарао је

Александар

Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање предлог
одлуке у начелу.
Скупштина је са 39 гласова за без гласова против и уздржаних донела одлуку у
начелу.
У претресу о појединостима председник Скупштине је обавестио одборнике да
је амандмане на предлог одлуке поднела одборник др Љиљана Миловановић.
Пошто је предлагач прихватио поднете амандмане они постају саставни део
предлога одлуке и Скупштина се о њима посебно не изјашњава.
Председник Скупштине је затим закључио претрес у појединостима и ставио на
гласање предлог одлуке у целини.
Приликом изјашњавања о предлогу одлуке за је било 40 гласова, није било
гласова против, ни уздржаних. Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност
бројања па је тражио да се поново утврди број присутних на седници.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 41 одборник.
Приликом поновног изјашњавања о предлогу Скупштина је са 39 гласова за, без
гласова против и уздржаних донела
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О
РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине са
прихваћеним амандманима.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о допунама одлуке о додатној
финансијској подршци породици са децом
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
начелник Градске управе за друштвене делатности.

Милка Станковић
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Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали
Александар Максимовић.

др Љиљана Миловановић, Милорад Јевђовић, и

Наташа Цвијовић је у току претреса указала на повреду члана 147. и 148
Пословника о раду Скупштине.
У вези са примедбом везаном за повреду Пословника одговорио је Милорад
Јевђовић који је прихватио примедбу, извинуо се и нагласио да својим говором није
мислио ништа лоше, нити да кога увреди.
Ивана Вукајловић је такође указала на повреду члана 148. Пословника.
У вези са примедбом везаном за повреду Пословника одговорио је Игор
Трфуновић председник Скупштине.
У току претреса, др Љиљана Миловановић је искористила право на реплику.
Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање предлог одлуке
у начелу.
Приликом изјашњавања о предлогу одлуке за је било 42 гласа, није било
гласова против, ни уздржаних. Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност
бројања па је тражио да се поново утврди број присутних на седници.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 43 одборника.
Приликом поновног изјашњавања о предлогу Скупштина је са 42 гласа за без
гласова против и уздржаних донела одлуку у начелу.
У претресу о појединостима председник Скупштине је обавестио одборнике да
није било поднетих амандмана на предлог одлуке па је закључио претрес у
појединостима и ставио на гласање предлог одлуке у целини.
Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против и уздржаних донела
ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДАТНОЈ
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТПЕТА 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.
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Председник Комисије је изнео предлог који је Комисија утврдила на седници
одржаној 25. новембра 2019. године и то :
1. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског
одбора Медицинске школе у Чачку
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и
обавестио одборнике да ће се изјашњавање по овој тачки дневног реда обавити у дану
за гласање.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори
Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним
одговорима.
Милан Драшкић није био у сали.
Ило Михајловски је изјавио да је задовољан достављеним одговорима и истакао да
се нада да ће изменама закона бити решен проблем плата васпитача у вртићима.
Председник Скупштине је питао одборнике да ли има нових одборничких питања.
Одборник Станимир Бјелић је у писаној форми поставио одборничко питање.
„Која је цена станарине (закупа) у пословном простору НТП – Чачак“. Молим да
одговор садржи све кориснике после прве године коришћења, као и колика је тржишна
вредност прописана одлуком градских власти. Као и да добијемо на увид све уговоре са
корисницима преко 3 године. Још једном тражим таксативно – појединачно за све
кориснике“.
Одборник Драгутин Ђуровић је поставио питање да ли град може нешто да
предузме да се спречи уништавање приобаља Западне Мораве јер се неконтролисано и
већ годинама експлоатацијом шљунка врши ерозија обала и при мало већим
падавинама постоји опасност да насеља и пољопривредно земљиште око реке буду
поплављени. Могу ли надлежне инспекције стати на пут шодер мафији и заштитити ово
подручје од оваквог понашања појединаца. Напоменуо је да је ископ који је направљен
вађењем шодера однео и људски живот.
Председник Скупштине је, затим, на основу члана 132. Пословника одредио
да је дан за гласање одмах.
ххх
Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда о којима се Скупштина
није изјаснила после закљученог претреса.
ТРЕЋА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
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Закључак
Усваја се Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019.
године до 30.09.2019. године.
Материјал је саставни део записника.
Председник Скупштине је замолио Стручну службу да утврди број присутних
одборника.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 41 одборник.
ЧЕТВРТА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ПЕТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ШЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
СЕДМА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 129/2 ОД 13. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ОСМА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕВЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕСЕТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ,
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:
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Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 41 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА
РАДА Д.О.О. „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ
ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“
ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„РАДОСТ“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
ПЛАН
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ГРАДА ЧАЧКА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
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О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА БР. 06-90/2019-I
ОД 25. 26 И 27. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ О РАЗМЕНИ ДЕЛОВА К.П. БР. 3493 И К.П. БР.
5161 ОБЕ КО ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ДЕЛА УЛИЦЕ
СВЕТОГ САВЕ У ЧАЧКУ СА АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ
И ЈАВНОМ РАСВЕТОМ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И
СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДИ КУЛТУРЕ ИЗГРАЂЕНЕ
НА К.П. БР. 784/1 КО ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
тако што се разрешава Слава Јозовић, а именује Мара Бошковић.
Решење је саставни део записника.
***
Председник Скупштине, Игор Трифуновић је, с обзиром да је дневни ред
исцрпљен, закључио тридесет другу седницу Скупштине у 11 сати и 30 минута.
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Цео ток седнице Скупштине је снимљен.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-171/2019-I
26. и 27. новембар 2019. године
СЕКРЕТАР
Скупштине града Чачка,
Мирослав Петковић

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић

Извод из Записника са 32. седнице усвојен је на 33. седници Скупштине града
Чачка, одржаној 26. и 27. децембра 2019. године.

