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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ седнице Скупштине града Чачка,
одржане 14. фебруара 2020. године,
у сали Скупштине града Чачка
Седница је почела у 10 сати и 20 минута.
Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника о раду 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 40 одборника и да
постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Седници од почетка до краја нису присуствовали одборници Звонко Митровић,
Александар Мијаиловић, 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, затим, обавестио одборнике да им је извод из
записника сa 33. седнице Скупштине од 27. и 28. децембра 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 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела следећи
Закључак
Усваја се извод из записникa са 33. седнице Скупштине од 27. и 28. децембра
2019. године, без примедаба.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда
достављен уз позив за седницу, а затим је предложио да се 19. тачка из предлога
дневног реда, Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије
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Завршног рачуна буџета града Чачка за 2019. годину, разматра као пета тачка дневног
реда, а остале тачке се померају. Затим је ставио на гласање предложену измену.
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила
измену дневног реда.
Председник Скупштине је затим предложио да се дневни ред допуни Предлогом
одлуке о промени назива три улице на територији града Чачка и да се овај предлог
разматра као подтачка б, 19. тачке дневног реда. Затим је ставио на гласање
предложену допуну.
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај
предлог.
Председник Скупштине је предложио да се дневни ред допуни Предлогом
програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града
Чачка у 2020. години и да се овај предлог разматра као 21. тачка дневног реда. Затим је
ставио на гласање предложену допуну.
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај
предлог.
Председник Скупштине је предложио да се дневни ред допуни Предлогом решења
о прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде - објекта Halk bank ад
Београд, изграђенe на кп. бр. 825/1 ко Чачак и дела кп. бр. 825/1 ко Чачак, у улици
Пиварској број 1 у Чачку и да се овај предлог разматра као 22. тачка дневног реда.
Затим је ставио на гласање предложену допуну.
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај
предлог.
Председник Скупштине је затим предложио да се дневни ред допуни Предлогом
одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
и да се овај предлог разматра као 23. тачка дневног реда. Затим је ставио на гласање
предложену допуну.
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај
предлог.
Председник Скупштине је предложио да се дневни ред допуни Предлогом
одлуке о давању сагласности на Статут Центра за пружање услуга социјалне заштите
„Зрачак“ Чачак и да се овај предлог разматра као 24. тачка дневног реда. Затим је
ставио на гласање предложену допуну.
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај
предлог.
Пошто није било других предлога, председник Скупштине је ставио на гласање
предложени дневни ред.
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Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи
Дневни ред
1. Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2020. годину
2. Предлог акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. годину
3. Предлог стратегије развоја саобраћаја града Чачка
4. Предлог одлуке о месној самоуправи на територији града Чачка
5. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног
рачуна буџета града Чачка за 2019. годину
6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за
2020. годину
7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке
„Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину
8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије
„Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
9. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског
историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за
2020. годину
10. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта
Чачак“ Чачак за 2020. годину
11. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра
за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину
12. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Риђагама
13. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за ски - стазу у Риђагама
14. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за гробље у Миоковцима
15. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације „Северни општински пут“
деоница од границе генералног урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО
Трбушани до државног пута I б реда – број 23
16. Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за
планирани аеродром – Прељина
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17. Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације
„Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
18. Предлог одлуке о додели станова у закуп на одређено време
19. а) Предлог одлуке о промени назива појединих улица на територији града Чачка
б) Предлог одлуке о промени назива три улице на територији града Чачка
20. Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“
Чачак за 2019. годину
21. Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине града Чачка у 2020. години
22. Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде објекта Halk bank ад Београд, изграђенe на кп. бр. 825/1 КО Чачак и дела кп. бр.
825/1 КО Чачак, у улици Пиварској број 1 у Чачку
23. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак
24. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Центра за пружање услуга
социјалне заштите „Зрачак“ Чачак
25. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
26. Одборничка питања и одговори
Пре преласка на рад по тачкама дневног реда, председник Скупштине је обавестио
одборнике да је добио захтев за учешће грађана у раду седнице Скупштине, али
достављени захтев није поднет у складу са чланом 120. и 121. Пословника о раду
Скупштине.
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница
Скупштине за 2020. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Игор Трифуновић,
председник Скупштине града Чачка.
Председник Скупштине је затим отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је ставио на гласање
Предлог одлуке.
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Приликом изјашњавања 42 гласа су била за, без гласова против и уздржаних
гласова.
Председник Скупштине је, на основу члана 137. Пословника, изразио сумњу у
тачност бројања, и пошто је на почетку седници присуствовало 40 одборника, замолио
је Стручну службу да утврди број присутних одборника.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 42 одборника.
У поновљеном гласању Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против и
уздржаних гласова, донела
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.

ДРУГА ТАЧКА: Предлог акционог плана запошљавања града Чачка
за 2020. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Владимир Гојгић,
начелник Градске управе за ЛЕР.
Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали Душан Радојевић, члан Градског већа и Наташа
Цвијовић.
Мирјана Ђоковић, председник Локалног савета за запошљавање, након излагања
члана Градског већа, образложила је Предлог акционог плана и дала додатна
појашњења.
Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина је са 39 гласова за, без гласова
против, и уздржаних гласова, донела Акциони план у начелу.
Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио
Скупштину да на Предлог акционог плана нема поднетих амандмана, па је закључио
претрес и ставио на гласање Предлог акционог плана у целини.
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, донела
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АКЦИОНИ ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА
ЗА 2020. ГОДИНУ,
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу
Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог стратегије развоја саобраћаја града Чачка
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар
Петронијевић, председник Савета за безбедност саобраћаја.
Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали Драгутин Ђуровић, Тихомир Ђуровић и Мирослав
Вукосављевић, члан Градског већа.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Александар
Петронијевић, председник Савета за безбедност саобраћаја.
Пошто се више нико није јавио за реч председник Скупштине је закључио
претрес у начелу и обавестио одборнике да ће се гласање обавити у дану за гласање.
Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на
Предлог стратегије нема поднетих амандмана, па 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 месној самоуправи на територији
града Чачка
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 Станимир Бјелић, Ило Михајловски и Драгутин
Ђуровић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Небојша Бежанић,
начелник Градске управе за опште и заједничке послове.
Пошто се више нико није јавио за реч председник Скупштине је закључио
претрес у начелу и обавестио одборнике да ће се гласање обавити у дану за гласање.
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Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на
Предлог одлуке нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и обавестио
одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије Завршног рачуна буџета 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.
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 Програм рада
Народног музеја Чачак за 2020. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Делфина Рајић, директор
Народног музеја 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.
СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада
Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Богдан Трифуновић,
директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Нада Лазовић и Мирослав Робајац.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Богдан Трифуновић,
директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак.
Пошто се више 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.
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ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада
Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Бранко Ћаловић,
директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 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 Програм рада
Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Лела Павловић,
директор Међуопштинског историјског архива.
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.
ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада
„Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Братислав Јанковић,
директор Градског позоришта Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Нада Лазовић, Ивана Вукајловић и Душан Радојевић,
члан Градског већа.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Братислав Јанковић,
директор Градског позоришта Чачак.
Пошто се више 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.
Затим се за реч јавила Ивана Вукајловић, у вези са чланом 50. Пословника о раду
Скупштине.
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план
и Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак
за 2020. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Тања Аћимовић, в.д.
директора Центра за стручно усавршавање 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 изради Плана детаљне регулације
за гробље у Риђагама
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
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 изради Плана детаљне регулације
за ски - стазу у Риђагама
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Душан Радојевић, члан Градског већа.
Пошто се више 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.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације
за гробље у Миоковцима
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.

10
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 изради плана детаљне регулације
„Северни општински пут“ деоница од границе генералног
урбанистичког плана града Чачка 2015 у КО Трбушани
до државног пута I б реда – број 23
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Александар Максимовић.
Пошто се више 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.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана
детаљне регулације за планирани аеродром – Прељина
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Александар Максимовић.
Пошто се више 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 изради Измена и допуна Плана генералне
регулације „Парменац-Јездина-Лозница“ у Чачку
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
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.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о додели станова у закуп
на одређено време
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Мирко Муњић,
председник Комисије за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и
породица палих бораца.
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: а) Предлог одлуке о промени назива појединих
улица на територији града Чачка
б) Предлог одлуке о промени назива три улице на територији града Чачка
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Андрија Миликић,
председник Комисије за одређивање назива улица.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Иван Логвинов и Александар Максимовић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Андрија Миликић,
председник Комисије за одређивање назива улица.
Пошто се више 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.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Извештај о пословању Установе за физичку културу
Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Милош Стеванић,
директор СЦ „Младост“ 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.
ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: Предлог програма коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине града Чачка
у 2020. години
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника.
Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали Светомир Стаменковић и Драгутин Ђуровић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Мирјана Ђоковић,
помоћник градоначелника.
Драгутин Ђуровић се јавио за реч по члану 50. Пословника о раду Скупштине.
Пошто се више нико није јавио за реч председник Скупштине је закључио
претрес у начелу и обавестио одборнике да ће се гласање обавити у дану за гласање.
Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио
Скупштину да на Предлог програма нема поднетих амандмана, па је закључио претрес
и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за
гласање.

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину града
Чачка пословне зграде - објекта Halk bank ад Београд,
изграђенe на кп. бр. 825/1 КО Чачак и дела кп. бр. 825/1
КО Чачак, у улици Пиварској број 1 у Чачку
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 Александар Максимовић, Немања Трнавац, члан
Градског већа и Милица Дачић, заменик градоначелника.
Пошто се више 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.
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ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Статут
Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Сузана Симеуновић,
директор Предшколске установе “Моје детињство“ 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.
ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Статут
Центра за пружање услуга социјалне заштите
„Зрачак“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Ана Јаковљевић,
директор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Немања Трнавац, члан Градског већа.
Пошто се више 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.
Председник Скупштине је на основу члана 112. Пословника о раду Скупштине,
обавестио да ће Скупштина продужити рад и после 18 часова.
ДВАДЕСЕТ ПЕТА 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.
Председник Комисије је изнео предлоге које је Комисија утврдила на седници
одржаној 13. фебруара 2020. године и то:
1. Предлог решења о именовању Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље
2. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора
Установе „Туристичка организација Чачка“
3. Предлог решења о изменама у Изборној комисији града Чачка у сталном саставу
4. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора
ОШ „22. децембар“ Доња Трепча
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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 изјашњавање по овој тачки дневног реда обавити у дану
за гласање.
ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори
Председник Скупштине је питао одборника Станимира Бјелића да ли је
задовољан достављеним одговором на одборничко питање, које је поставио на 32.
седници Скупштине. Пошто одборник Станимир Бјелић није био задовољан одговором,
тражио је допуну односно поновио је већ постављено 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“.
Затим је председник Скупштине питао одборнике да ли има нових одборничких
питања.
Није било нових одборничких питања.
ххх
Председник Скупштине је, пошто је завршена расправа по свим тачкама дневног
реда, на основу члана 132. Пословника, одредио дан за гласање истог дана, 14.
фебруара 2020. године у 18 сати.
Затим је, на основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, у 15 сати и 15
минута одредио паузу у раду Скупштине до 18 сати.
ххх
Скупштина је наставила рад у 18 сати.
Председник Скупштине је замолио Службу да утврди број присутних одборника.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 38 одборника.
Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда о којима се Скупштина
није изјаснила после закљученог претреса.
ТРЕЋА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
Стратегију у начелу.
Скупштина је затим са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
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СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА
САОБРАЋАЈА ГРАДА ЧАЧКА
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Стратегија је саставни део записника.

ЧЕТВРТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Одлуку
у начелу.
Скупштина је затим са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА,
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.

ПЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ
РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ШЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК
ЗА 2020. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
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СЕДМА ТАЧКА:
Приликом изјашњавања по овој тачки дневног реда 39 гласова је било за.
Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност бројања, пошто је на
почетку дана за гласање утврђено да седници присуствује 38 одборника, па је замолио
Службу да утврди кворум.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 39 одборника.
У поновљеном гласању Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и
уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2020. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.

ОСМА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕВЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донелa
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И
ЛУЧАНИ ЗА 2020. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
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Одлука је саставни део записника.
ДЕСЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА
ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА
ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У РИЂАГАМА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СКИ - СТАЗУ У РИЂАГАМА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРОБЉЕ У МИОКОВЦИМА,
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 и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВЕРНИ ОПШТИНСКИ ПУТ“
ДЕОНИЦА ОД ГРАНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА
ЧАЧКА 2015 У КО ТРБУШАНИ ДО ДРЖАВНОГ ПУТА I Б РЕДА – БРОЈ 23,
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
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ПЛАНИРАНИ АЕРОДРОМ – ПРЕЉИНА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПАРМЕНАЦ-ЈЕЗДИНА-ЛОЗНИЦА“ У ЧАЧКУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
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ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СТАНОВА У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА ТРИ УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
Закључак
Усваја се Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар
„Младост“ Чачак за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Установе за физичку
културу Спортски центар „Младост“ Чачак, на седници одржаној 22. јануара 2020.
године, број 62/2.
Материјал је саставни део записника.
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ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Програм
у начелу.
Скупштина је затим са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2020. ГОДИНИ,
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Програм је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ОБЈЕКТА HALK BANK АД БЕОГРАД, ИЗГРАЂЕНE НА КП. БР. 825/1 КО ЧАЧАК И
ДЕЛА КП. БР. 825/1 КО ЧАЧАК, У УЛИЦИ ПИВАРСКОЈ БРОЈ 1 У ЧАЧКУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ
ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК,
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:
1. Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ
тако што се именују Петар Пантовић, Милан Муњић и Ана Радовић.
2. Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“
тако што се разрешава Мирослав Петровић, а именује Богдан Димитријевић.
3. Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА У ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ
Тако што се:
- разрешава Марија Радовић, а именује Ана Станић
- разрешава Милош Сенић, а именује Никола Средојевић
- разрешава Саша Вуковић, а именује Валентина Јаковљевић
- разрешава Предраг Теофиловић, а именује Светлана Стојановић
- разрешава Данко Јевремовић, а именује Драгиша Гавриловић
- разрешава Драган Лукић, а именује Љиљана Станишић
- разрешава Велибор Шутић, а именује Спасоје Милевски
- разрешава Јовица Илић, а именује Ранић Ђуровић
- разрешава Даница Јовановић, а именује Даниела Савковић
- разрешава Стеван Миладиновић, а именује Ацо Јаковљевић
4. Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „22. ДЕЦЕМБАР“ ДОЊА ТРЕПЧА
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тако што се разрешава Ивана Живановић Полуга, а именује се Бранимир Николић.
Решења су саставни део записника.
***
Председник Скупштине, Игор Трифуновић је, с обзиром да је дневни ред
исцрпљен, закључио тридесет четврту седницу Скупштине у 18 сати и 25 минута.
Цео ток седнице Скупштине је снимљен.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-16/2020-I
14. фебруар 2020. године

СЕКРЕТАР
Скупштине града Чачка,
Мирослав Петковић

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић

Извод из Записника са 34. седнице усвојен је на 35. седници Скупштине града
Чачка, одржаној 21. и 22. маја 2020. године.

