
1 

 

 

ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ТРИДЕСЕТПЕТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 21. и 22. маја  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 43 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана нису присуствовали одборници  Звонко 

Митровић, Александар Мијаиловић,   др Биљана Радивојевић, 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, Светлана Пауновић, 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 као и др Михаило Луковић, председник 

Радног тима за борбу против короне.  

 

 Председник Скупштине је пре преласка на рад на седници позвао одборнике и 

све присутне да минутом ћутања одају пошту свим  грађанима преминулим од короне у 

претходном периоду.  

 

  Председник Скупштине је, затим, обавестио одборнике да им је извод из 

записника сa 34. седнице Скупштине од 14. фебруара 2020. 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 41 гласом за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са 34. седнице Скупштине  од  14. фебруара   2020. 

године, без примедаба. 
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 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу, која је била заказана за 20. март 2020. године, а која је 

потом одложена због увођења ванредног стања.   

 

 Предложио је да се дневни ред који је тада предложен  допуни  тачкама које је 

Градско веће утврдило на седницама одржаним  3. и 23. априла и 14. маја 2020. године 

и да се разматрају после 23. тачке из позива за 20. март 2020. године, а да се преостале 

тачке из овог позива помере за одговарајући број и то:  

 

1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину 

 

Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

2.   Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

3.   а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Чачак“ Чачак број 2466/5 од 29. априла 2020. године 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

4.    а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци број 5/2020 од 6. априла 2020. године 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

5.     а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак број 334-3 од 29. априла 2020. године 

 

Скупштина је са 40 гласом за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 За реч се јавио одборник Милош Марић указујући на повреду члана 117. 

Пословника о раду Скупштине и тражио да се поново утврди кворум.  

 

 Председник Скупштине је дао објашњење у вези са датом примедбом, а потом 

позвао службу да поново утврди кворум пребројавањем присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 43 одборника. 
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 Потом се прешло на изјашњавање о преосталим предлозима за допуну дневног 

реда. 

 

6.     а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак број 1076-1/20  од 30. априла 2020. године 

 

Скупштина је са 41 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

7.  а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја  2020. године 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

8.  Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину 

 

Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

9.  Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

10. Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак  за 2019. годину 

 

Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

11. Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. 

годину 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

12. Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

13. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину 

Скупштина је са 40 гласом за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 
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14. Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину 

 

Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

15. Предлог одлуке о обезбеђивању предуслова за реализацију меморандума о 

сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма – стамбени програм у 

Републици Србији 

 

Скупштина је са 41 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

16. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде другог и нижег реда на 

територији града Чачка за 2020. годину 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

17. Предлог решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 4/6 КО Чачак и 

изградњом гасне котларнице са прикључним топловодом 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

18. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом дечјег вртића на 

кп.бр. 541/2 КО Трбушани 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

19. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом вишепородичног 

стамбеног објекта 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

   

Пошто није било других предлога, председник Скупштине је ставио на гласање 

предложени дневни ред у целини. 

 

Приликом изјашњавања за се изјаснило 42 одборника, а 6 је било против. 

 

С обзиром на број гласалих одборника и утврђен кворум председник Скупштине 

је тражио да се поново утврди кворум за рад. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 49 одборника. 

 

Председник Скупштине је затим позвао одборнике да се поново изјасне о 

предлогу дневног реда у целини. 

 

Приликом изјашњавања за се изјаснило 42 одборника. 
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За реч се поново јавио Милош Марић указујући на повреду члана 117. 

Пословника о раду Скупштине, изразио сумњу у тачност бројања присутних одборника 

и тражио да се кворум утврди прозивком. 

 

Председник Скупштине је затим позвао секретара Скупштине да прозивком 

утврди кворум за рад на седници. 

 

Прозивком је утврђено да седници присуствује 49 одборника. 

 

Председник Скупштине је поново ставио на гласање предлог дневног реда. 

 

Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог плана инфраструктурног развоја града Чачка за период од 2020-2022. 

године 

 

2. Предлог локалног акционог плана за младе за период од 2020. до 2023. године 

 

3. Предлог акционог плана за популациону политику за период 2020-2023. година 

на територији града Чачка 

 

4. Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за програм мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 

2020. годину 

 

5. Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2020. години 

 

6. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге 

 

7. Предлог одлуке о боравишној такси 

 

8. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом комуналне 

инфраструктуре у зони ауто – пута е 761 Појате – Прељина (Моравски коридор)  

 

9. Предлог решења о прибављању у јавну својину непосредном погодбом к.п. бр. 

1401/1 КО Заблаће и објекта број 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1  КО Заблаће 

 

10. Предлог одлуке о оснивању „Апотекарске установе Чачак“ Чачак 

 

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

у предшколским установама чији је оснивач град Чачак 

 

12. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. 

до 31.12.2019. године 

 

13. А) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину 
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Б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП 

„Градац“ Чачак број 06-3/2020-II од 26. фебруара 2020. године 

 

14. Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 

2019. годину 

 

15. Извештај о раду Дома културе Чачак за 2019. годину 

 

16. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2019. годину 

 

17. Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину 

 

18. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2019. годину 

 

19. Годишњи план рада комуналне милиције града Чачка за 2020. годину  

 

20. Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка за 2019. 

годину  

 

21. Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији града Чачка 

 

22. Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка за 2019. годину 

 

23. Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 

Чачка за 2020. годину 

 

24. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2019. годину 

 

25. Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка 

 

26. а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Чачак“ Чачак број 2466/5 од 29. априла 2020. године 

 

27. а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци број 5/2020 од 6. априла 2020. године 

 

28. а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак број 334-3 од 29. априла 2020. године 

 

29. а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак број 1076-1/20  од 30. априла 2020. године 

 

30. а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја  2020. године 

 

31. Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину 

 

32. Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину 

 

33. Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак  за 2019. годину 

 

34. Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. 

годину 

 

35. Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину 

 

36. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину 

 

37. Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину 

 

38. Предлог одлуке о обезбеђивању предуслова за реализацију меморандума о 

сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма – стамбени програм у 

Републици Србији 

 

39. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде другог и нижег реда на 

територији града Чачка за 2020. годину 

 

40. Предлог решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 4/6 КО Чачак и 

изградњом гасне котларнице са прикључним топловодом 

 

41. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом дечјег вртића на 

кп.бр. 541/2 КО Трбушани 

 

42. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом вишепородичног 

стамбеног објекта 

 

43. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

44. Одборничка питања и одговори    

 

 Пре преласка на рад по тачкама дневног реда председник Скупштине Игор 

Трифуновић је позвао др Михаила Луковића  председника радног тима за борбу против 

короне, да се обрати присутнима и захвалио и њему и  Радном тиму,  на свему што су 

учинили у претходном периоду. Затим је др Михаило Луковић упознао присутне и све 

грађане са активностима овог Радног тима, епидемиолошком ситуацијом на нашем 
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подручју као и у земљи и активностима и мерама које је у претходном периоду Тим 

предузимао и које још увек спроводи.   

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

  

 ПРВА ТАЧКА: Предлог плана инфраструктурног развоја града Чачка 

                                    за период од 2020-2022. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Милан Бојовић, 

председник Радног тима за израду плана.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу  су  учествовали  Милан Драшкић, Антонела Луковић, Ило 

Михајловски, Милош Марић, Александар Максимовић, Мирослав Спасојевић и 

Драгутин Ђуровић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Милан Бојовић, 

председник Радног тима за израду плана.  

 

По члану 50. Пословника о раду Скупштине за реч се у току претреса јављала 

Весна Новаковић, два пута,  Мирослав Спасојевић и Александар Максимовић. 

 

Право на реплику у току претреса искористили су Антонела Луковић и Милан 

Драшкић. 

 

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

претрес у начелу  и обавестио одборнике да ће се гласање о Предлогу у начелу обавити 

у дану за гласање. 

 

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио одборнике да нема 

поднетих амандмана а да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за 

гласање. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог локалног акционог плана за младе 

                              за период од 2020. до 2023. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Душан Радојевић, 

координатор Радне групе за израду Локалног акционог плана за младе. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су  учествовали  Милан Драшкић, Ивана Вукајловић, Антонела 

Луковић, Љиљана Миловановић, Мирослав Спасојевић и Биљана Јаковљевић. 

 

Председник Скупштине је у току излагања Антонеле Луковић опоменуо 

одборницу да не шири информације које узбуњују јавност, па је питао на основу чега 

износи такве тврдње.  

 

За реч су се по члану 50. Пословника о раду Скупштине, јавили Гордана 

Марјановић, Александар Максимовић, Антонела Луковић и Милан Драшкић. 
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Председник Скупштине је дао појашњења у вези питања које је поставила 

одборница Антонела Луковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Душан Радојевић, 

координатор Радне групе за израду Локалног акционог плана за младе и том приликом 

је потврдио да су се у материјалу поткрале техничке грешке, а на које су у току 

претреса указали поједини одборници, и то на страни 22. текст који се односи на 

висину породиљског додатка, на страни 36. износ – издвајања из градског буџета за 

потребе младих, студентске и ученичке награде и стипендије и на истој страни - укупан 

износ средстава. 

 

Председник Скупштине је рекао да, пошто је у питању техничка грешка, 

исправка текста  је могућа, а да се то има у виду приликом изјашњавања о овој тачки 

дневног реда. 

 

Пошто се више нико није јавио за реч председник Скупштине је закључио 

претрес у начелу и обавестио одборнике да ће се гласање о Предлогу у начелу обавити 

у дану за гласање. 

 

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на 

Предлог акционог плана нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и обавестио 

одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог акционог плана за популациону политику 

                             за период 2020-2023. година на територији града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Милан Драшкић, Антонела Луковић и Гордана 

Марјановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа и председник Савета за популациону политику.  

 

Пошто се више нико није јавио за реч председник Скупштине је закључио 

претрес у начелу и обавестио одборнике да ће се гласање о Предлогу у начелу обавити 

у дану за гласање. 

 

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на 

Предлог акционог плана 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 програма подршке за спровођење пољопривредне 

                                  политике и политике руралног развоја за програм мера подршке 

                                  за спровођење пољопривредне политике и политике руралног  

                                  развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Владимир Гојгић, 

начелник Градске управе за локални економски развој.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали Радован Шеварлић, Антонела Луковић и Александар 

Максимовић. 

 

Додатна појашњења дао је Милан Лукић, члан Градског већа. 

 

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

претрес у начелу и обавестио одборнике да ће се гласање о Предлогу програма у начелу 

обавити у дану за гласање. 

 

Затим 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. 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину коришћења 

                           подстицајних средстава у пољопривреди у 2020. години 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Светомир Стаменковић, Оливера Мартаћ, Ило 

Михајловски и Тихомир Ђуровић.  

   

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

претрес у начелу и обавестио одборнике да ће се гласање о Предлогу одлуке у начелу 

обавити у дану за гласање. 

 

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. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о обављању комуналне 

                              делатности димничарске услуге 

  

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 у 

начелу и обавестио одборнике да ће се гласање о Предлогу одлуке у начелу 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. 

 

СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о боравишној такси 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

начелу и обавестио одборнике да ће се гласање о Предлогу одлуке у начелу обавити у 

дану за гласање. 

 

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да је на 

Предлог одлуке амандман поднео одборник Александар Максимовић,  и да су Градско 

веће и Савет за буџет и финансије прихватили поднети амандман па постаје саставни 

део Предлога одлуке и Скупштина се о њему посебно не изјашњава. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки 

дневног реда обавити у дану за гласање.  

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом комуналне  

                             инфраструктуре у зони ауто – пута е 761 Појате – Прељина 

                             (Моравски коридор)  

 

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 и Милан Бојовић, помоћник 

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. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину непосредном  

                                погодбом к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће и објекта број 1 саграђеног 

                                на к.п. бр. 1401/1  КО Заблаће 

 

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  Милан Бојовић, помоћник градоначелника и 

Александар Максимовић. 
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 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. 

  

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

у 16 сати и 10 минута одредио паузу у раду Скупштине до 17 сати и 20 минута. 

 

 Седница је наставила са радом у 17 сати и 43 минута. 

  

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о оснивању „Апотекарске установе Чачак“ Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милка Станковић, 

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

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. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма 

                                          васпитања и образовања у предшколским установама 

                                          чији је оснивач град Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милка Станковић, 

начелник Градске управе за друштвене делатности.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Одборник Александар Максимовић се јавио за реч по члану 50. Пословника о 

раду Скупштине и замолио начелницу да каже за колико се повећала цена. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Милка Станковић, 

начелник Градске управе за друштвене делатности. 

 

 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. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак 

                                         за период од 01.01. до 31.12.2019. године 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Раденко Луковић.   
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 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. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: А) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину 

                         Б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног 

                     одбора ЈП „Градац“  Чачак број 06-3/2020-II од 26. фебруара 2020. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Драган Вукајловић, 

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

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. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне 

                                           заштите „Зрачак“ Чачак за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Ана Јаковљевић, 

директор Установе “Зрачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Гордана Марјановић, Биљана Јаковљевић и Немања 

Трнавац, члан Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Ана Јаковљевић, 

директор Установе “Зрачак“ 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. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Дома културе Чачак за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Радисав Луковић, 

директор Дома културе Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали Милан Драшкић, Ивана Вукајловић, Мирослав 

Спасојевић и Гордана Марјановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Радисав Луковић, 

директор Дома културе Чачак. 
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 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: Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Делфина Рајић, директор 

Народног музеја Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Антонела Луковић и Мирослав Спасојевић. 

 

 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: Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције 

                                               Чачак за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранкица Јелић, 

директор Градске стамбене агенције. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Миладинка Ђукић, Милан Драшкић и Станимир 

Бјелић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Бранкица Јелић, 

директор Градске стамбене агенције. 

 

 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. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Центра за социјални рад града 

                                             Чачка за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Милан Драшкић, Миладинка Ђукић и Антонела 

Луковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад Чачак. 
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 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. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Годишњи план рада комуналне милиције града 

                                             Чачка за 2020. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Милена Јовановић, 

начелник Комуналне милиције града Чачка. 
 

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. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију 

                                        града Чачка за 2019. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Марина Ћирковић, шеф 

Службе за буџетску инспекцију. 
 

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 одлуке о организацији и функционисању цивилне 

                                                 заштите 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 начелу. 

 

Пошто се 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 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. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне 

                                                   ситуације на територији града Чачка за 2019. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Братислав Зечевић, 

начелник Градског штаба за ванредне ситуације. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Драгутин Ђуровић. 

 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Годишњи план рада Градског штаба за ванредне  

                                                   ситуације на територији града Чачка за 2020. годину 

 

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

начелник Градског штаба за ванредне ситуације. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 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. 

х х х  

 

Председник Скупштине је у 20 сати и 40 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за петак, 22. маја 

2020. године у 10 сати. 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у петак, 22. маја 2020. године,  у 10 сати. 

 

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

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

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

постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Звонко Митровић, Александар Мијаиловић,  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 Светлана Пауновић, др 

Александар Радојевић, Виолета Марковић  и Јоле Пешић.  

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о завршном рачуну буџета 

                                                       града Чачка за 2019. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

За реч се јавио одборник Милош Марић и рекламирао повреду члана 148. 

Пословника о раду Скупштине. 

 

За реч се јавио Александар Максимовић по члану 50. Пословника о раду. 

 

Затим се јавио Милош Марић по члану 50. Пословника о раду, и у току 

дискусије је вређао одборника Александра Максимовића, па је председник Скупштине 

на основу члана 150. Пословника о раду изрекао меру опомене одборнику Милошу 

Марићу. 

 

Након тога одборник Милош Марић је и даље наставио са вређањем, па му је 

председник Скупштине изрекао још једну меру опомене. 

 

За реч се јавила Весна Новаковић и указала на повреду члана 149, 148. и члана 

50. Пословника о раду. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење позивајући се на члан 147. 

Пословника о раду Скупштине.  

 

Одборница Весна Новаковић се изајснила да није задовољна одговором, али не 

тражи да се Скупштина изјасни. 

 

Одборник Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду. 

 

Председник Скупштине је дао одговор и питао да ли је задовољан одговором и 

да ли тражи изјашњење Скупштине. 

 

Одборник Милош Марић је рекао да није задовољан одговором, али не тражи 

изјашњење Скупштине. 

 

Александар Максимовић је указао на повреду члана 143. став 1. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

Председник Скупштине му је дао одговор, којим одборник није био задовољан, 

али није тражио изјашњење Скупштине. 

 

Одборник Милан Драшкић се јавио по члану 50. Пословника о раду и указао на 

неке грешке које је члан Градског већа Душан Радојевић изрекао у свом излагању.. 

 

У претресу су  учествовали  Милан Драшкић, Никола Наумовић, Драгутин 

Ђуровић, Антонела Луковић, Мирослав Спасојевић, чланови Градског већа Душан 

Радојевић и Славица Драгутиновић, Раденко Луковић, Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника, чланови Градског већа Милан Лукић и Велимир Дробњак. 
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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 закључио 

претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у 

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка 

 

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 Милан Драшкић, Антонела Луковић, Раденко 

Луковић и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

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 закључио 

претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у 

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак 

                                                         за 2019. годину 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

 ЈКП „Чачак“ Чачак број 2466/5 од 29. априла 2020. године 

 

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

ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Милан Драшкић и Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника. 

 

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

директор ЈКП „Чачак“ 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. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“  

                                                        Мрчајевци за 2019. годину 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

    ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 5/2020 од 6. априла 2020. године 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Миодраг Јаћимовић, 

директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Тихомир Ђуровић и Милан Драшкић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Миодраг Јаћимовић, 

директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 

 

Председник Скупштине је том приликом истакао да су ЈКП „Моравац“ и ЈКП 

„Водовод“ извршили без накнаде, неопходне радове у циљу озакоњења објекта ОШ 

„Милица Павловић“. 

 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ 

                                                      Чачак за 2019. годину 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

    ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 334-3 од 29. априла 2020. године 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

Председник Скупштине се захвалио ЈКП „Паркинг сервис“, а пренео је и 

захвалност директора ОШ „Ратко Митровић“, јер су запослени овог предузећа 

обележили терене у тој школи.  
 

Председник Скупштине је затим отворио претрес.  

 

У претресу су учествовали Светомир Стаменковић, Милан Драшкић и Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

Затим се за реч, по члану 50. Пословника о раду Скупштине, јавио Драгутин 

Ђуровић. 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ 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. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ 

                                                         Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

    ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1076-1/20  од 30. априла 2020. године 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Николић, 

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Светомир Стаменковић, 

Александар Максимовић и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника. 

 

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

директор ЈКП „Градско зеленило“ 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. 

 

 Председник Скупштине је пренео захвалност директора ОШ „Милица Павловић“ 

јер је ово предузеће изградило трим стазу за ову школу, као и захвалност  директора 

ОШ „Ратко Митровић“ где ће тек изводити радове. Истакао је да сва јавна предузећа, 

без накнаде, учествују у радовима кад год је то потребно.  

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ 

                                            Чачак за 2019. годину 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора 

    ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја  2020. године 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Светомир Стаменковић, Милан Драшкић и Ивана 

Вукајловић. 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ 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. 

 

Председник Скупштине је затим на основу члана 112. Пословника о раду 

Скупштине, обавестио да ће Скупштина наставити рад и после 18 часова.  

 

Затим је, на основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, у 15 сати и 55 

минута, одредио паузу у раду Скупштине до 17 сати.  

 

Скупштина је наставила са радом у 17 сати и 15 минута. 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Извештај о раду Међуопштинског историјског архива 

                                                за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

                                                за 2019. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Лела Павловић, 

директор Међуопштинског историјског архива Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу није било учесника, па је председник Скупштине  закључио претрес 

и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за 

гласање. 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић  

                                                 Дис“ за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је др Богдан Трифуновић, 

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Нада Лазовић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  др 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. 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ 

                                                  Чачак  за 2019. годину 

 

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

директор „Градског позоришта Чачак“. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Игор Трифуновић. 

 

 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. 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Извештај о раду Јавне установе „Туристичка  

                                                      организација Чачка“ за 2019. годину 

 

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

директор Јавне установе „Туристичка организација Чачка“.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Миладинка Ђукић и Драгутин Ђуровић, који је 

истовремено и поставио питање директору на основу члана 50. Пословника о раду 

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

директор Јавне установе „Туристичка организација Чачка“.  

 

 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. 

 

ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“  

                                                Чачак за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Бранко Ћаловић. 

директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Александар Максимовић и Славица Драгутиновић, 

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. 

 

ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Центра за стручно 

                                                    усавршавање Чачак за 2019. 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. 

 

ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ 

                                                   Чачак за 2019. годину 

 

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

директор КОД “Коста Новаковић“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Милан Драшкић и Миладинка Ђукић, као и Владан 

Милић, помоћник градоначелника. 

 

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

директор КОД “Коста Новаковић“ 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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ТРИДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о обезбеђивању предуслова за реализацију 

                                                 меморандума о сарадњи на реализацији регионалног  

                                                 стамбеног програма – стамбени програм 

                                                 у Републици Србији 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Бранкица Јелић, 

директор Градске стамбене агенције 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. 

 

ТРИДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде  

                                                     другог и нижег реда на територији града Чачка 

                                                     за 2020. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Драган Вукајловић, 

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао  Драгутин Ђуровић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су  Драган Вукајловић, 

директор ЈП „Градац“ Чачак и Милан Бојовић, помоћник 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. 

 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину 

                                          кп. бр. 4/6 КО Чачак и изградњом гасне котларнице  

                                          са прикључним топловодом 

 

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. 

 

ЧЕТРДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом  

                                                  дечјег вртића на кп.бр. 541/2 КО Трбушани 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам  
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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. 

 

ЧЕТРДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину  

                                                    изградњом вишепородичног стамбеног објекта 

 

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. 

 

ЧЕТРДЕСЕТТРЕЋА 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  20. маја  2020. године и то: 

 

1. a) Предлог решења о престанку функције председника Управног одбора Дома 

здравља „Чачак“ Чачак  

 

б) Предлог решења о именовању председника Управног одбора Дома здравља „Чачак“ 

Чачак  

 

2. а) Предлог решења о престанку дужности једног члана Управног одбора Градске 

стамбене агенције у Чачку 

 

б)  Предлог решења о именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене 

агенције у Чачку 

 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора  

ОШ „22. децембар“ Доња Трепча 

 

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ 

„Татомир Анђелић“ Мрчајевци      

 

5. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора 

Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ 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 изјашњавање по овој тачки дневног реда обавити у дану 

за гласање. 

 

ЧЕТРДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 По овој тачки дневног реда није било учесника у претресу. 

 

х х х 

 

 Председник Скупштине је, пошто је завршена расправа по свим тачкама дневног 

реда, на основу члана 132. Пословника, одредио дан за гласање истог дана, 22. маја 

2020. године у 20 сати. 

 

 Затим је, на основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, у 19 сати и 25 

минута одредио паузу у раду Скупштине до 20 сати. 

 

х х х 

  

 Скупштина је наставила рад у 20 сати. 

 

 Председник Скупштине је замолио Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 40 одборника. 

 

 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда  о којима се Скупштина 

није изјаснила после закљученог претреса.   

 

ПРВА ТАЧКА: 

 

Скупштина је  са 39  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела План у 

начелу. 

Скупштина је затим  са 39  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

П Л А Н 

ИНФРАСТРУКТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 

 ОД 2020-2022. ГОДИНЕ, 

      

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

 

План је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

 Пре изјашњавања одборника известилац по овој тачки Душан Радојевић је 

подсетио да се у овом Плану исправљају и техничке грешке на страни 22. где се текст: 

„породиљски додатак за свако новорођено дете (прво дете 10,000 друго дете 20,000 и 

треће дете као и свако наредно 30.000 мења и гласи: „породиљски додатак за 

новорођено дете (висина новчане помоћи се утврђује решењем надлежног органа за 

календарску годину“, а на страни 36. у табели студентске и ученичке награде и 
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стипендије за 2019. износ од 9.920.000,00 замењује износом 15.068,000,00, а укупан 

износ уместо 100.158,955,43 треба да стоји 105.306.955,43. 

 

Скупштина је  затим са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

Акциони план у начелу. 

Скупштина је  са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

 ЗА МЛАДЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2023. ГОДИНЕ, 

  

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

са исправком техничких грешака изнетих у претресу. 

 

Материјал је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Акциони 

план у начелу. 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

  АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ ЗА ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

Скупштине. 

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Програм 

у начелу. 

 Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

П Р О Г Р А М 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2020. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Програм  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 
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Скупштина је са 39  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Одлуку 

у начелу. 

Скупштина је са 39  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У 

 О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ У 2020. ГОДИНИ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

   Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела Одлуку у 

начелу. 

 Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

  О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ, 

 

у целини, 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 у 

начелу. 

 Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЗОНИ АУТО – ПУТА Е 761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА 

(МОРАВСКИ КОРИДОР), 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донелa 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ К.П. БР. 

1401/1 КО ЗАБЛАЋЕ И ОБЈЕКТА БРОЈ 1 САГРАЂЕНОГ НА 

 К.П. БР. 1401/1  КО ЗАБЛАЋЕ, 

 

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

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

    

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

 О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

 ГРАД ЧАЧАК, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се  Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 

од 01.01. до 31.12.2019. године. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

А) Скупштина је са 39 ласова за, без гласова против и 1 уздржаним гласом, 

донела 

 З а к љ у ч а к 

 

  Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац»  Чачак за 2019. годину, у тексту 

који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак, на седници одржаној 26. 

фебруара 2020. године, број 06-03/2020- II и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

Б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК БРОЈ 06-3/2020-II ОД 26. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак за 2019. годину,  у тексту који је усвојио Управни  одбор Центра за 

пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак, на седници одржаној 12. фебруара 

2020. године, број 52 и  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.  

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о раду Дома културе  Чачак за 2019. годину, у тексту 

који  је усвојио Управни одбор Дома културе Чачак, на седници одржаној 21. фебруара 

2020. године, број 117 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 
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Материјал  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 39  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду  Народног  музеја Чачак за 2019. годину, у тексту који 

је усвојио Управни одбор  Народног музеја  Чачак, на седници одржаној 27. фебруара 

2020. године  број 165/2020 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

Материјал  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду  Градске стамбене агенције Чачак за 2019. годину, у 

тексту који је усвојио Управни одбор „Градске стамбене агенције“ на седници одржаној 

5. марта 2020. године, број 33/20 и  који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о раду  Центра за социјални рад града Чачка  за 2019. годину, 

који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад града Чачка, на седници 

одржаној 9. марта 2020. године  број 02- XХХХI-У-2/2020, у тексту који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ  

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

 

Одлука  је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Годишњи извештај о раду  Службе за буџетску инспекцију града 

Чачка  за  2019. годину, у тексту који је саставни део овог закључка и који је усвојило 

Градско веће града Чачка  на седници одржаној 13. марта 2020. године,  број 06-

38/2020-III, а  који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

 

Скупштина је  са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Одлуку 

у начелу. 

Скупштина је  са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

  З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Годишњи извештај  о раду Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка за 2019. годину,  у тексту који је утврдио Градски штаб за 

ванредне ситуације на територији града Чачка, на седници одржаној 27. фебруара 2020. 

године, под бројем 06-30/2020-I и  који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

  З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се  Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка за 2020. годину, који је Градски штаб за ванредне ситуације 

утврдио 27. фебруара 2020. године под бројем 06-30/2020- 
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 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: 

  

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:  

 

а) Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

  

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП „ Чачак“ Чачак  за  2019. годину, у тексту 

који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „ Чачак“ Чачак  , на седници одржаној 29. априла 

2020. године, број 2466/6  и  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК БРОЈ 2466/5 ОД 29. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:  

 

 а) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 
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 З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци  за  2019. годину,  у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци,  на седници 

одржаној 6. априла 2020. године број 5/2020 и  који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 5/2020 ОД 6. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

  

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину, у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, на седници 

одржаној 29. априла 2020. године,  број 334-2  и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 334-3 ОД 29. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

  

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2019. годину, у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈКП «Градско зеленило» Чачак, на седници 
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одржаној 30. априла 2020. године, број 1076/20 и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БРОЈ 1076-1/20  ОД 30. АПРИЛА 2020. ГОДИНЕ, 

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

  

 Усваја се Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа «Комуналац» 

Чачак  за 2019. годину, у тексту који је усвојио Надзорни одбор  Јавног комуналног 

предузећа  «Комуналац» Чачак  на седници одржаној 11. маја 2020. године, број 138/2 и 

који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 138/3 ОД 11. МАЈА  2020. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА:  

 

 

 Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду  Међуопштинског историјског архива за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани  за  2019. годину, у тексту који је усвојио 

Управни одбор  Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани, на седници одржаној 27. априла 2020. године,  број 173/4  и  који 

је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 
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 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду Градске библиотеке «Владислав Петковић-Дис» Чачак 

за 2019. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Градске библиотеке 

«Владислав Петковић-Дис» Чачак, на седници одржаној 5. маја 2020. године, број 426  

и   који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду “ Градског позоришта Чачак “ Чачак за 2019. годину,  

у тексту који је усвојио Управни одбор Градског позоришта Чачак,  на седници 

одржаној 28. априла 2020. године, број 023/1 и  који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ 

Чачак за 2019. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Јавне установе 

„Туристичка организација Чачка“, на седници  одржаној 28. фебруара 2020. године, 

број УО-1/2020  и  који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду  Уметничке галерије «Надежда Петровић» Чачак за 

2019. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор  Уметничке галерије «Надежда 
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Петровић» Чачак, на седници одржаној 12. марта 2020. године, број 104 и  који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

  

 Усваја се Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање 

Чачак  за 2019. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Центра за стручно 

усавршавање Чачак, на седници одржаној 19. марта 2020. године, број 181/2020 и који 

је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду Установе за културно образовну делатност “Коста 

Новаковић“ Чачак за 2019. годину,  у тексту који је усвојио Управни одбор Установе  за 

културно образовну делатност “Коста Новаковић“ Чачак,  на седници одржаној 14. 

априла 2020. године, број 97/ХII-2 и  који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТОСМА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРЕДУСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕМОРАНДУМА О 

САРАДЊИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА – 

СТАМБЕНИ ПРОГРАМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, 

  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 
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 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

 ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ И НИЖЕГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ КП. БР. 4/6 КО ЧАЧАК И ИЗГРАДЊОМ 

ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ СА ПРИКЉУЧНИМ ТОПЛОВОДОМ, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА НА КП.БР. 

541/2 КО ТРБУШАНИ, 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ВИШЕПОРОДИЧНОГ 

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

1. а) Скупштина је  донела 

   

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 



38 

 

Др Војкану Шулубурићу престала је функција председника Управног одбора 

Дома здравља „Чачак“ Чачак, 10. априла 2020. године, због наступања смрти. 

 

б)  Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

 Именује се др Милоје Вукотић, за председника Управног одбора Дома здравља 

„Чачак“ Чачак. 

 

2.  а) Скупштина је   донела 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

 Ивану Јојићу, престала је дужност члана Управног одбора Градске стамбене 

агенције у Чачку, 11. марта 2020. године, због наступања смрти. 

 

б)  Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

 

 Именује Владимир Ружић, за члана Управног одбора Градске стамбене агенције 

у Чачку. 

 

3. Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „22. ДЕЦЕМБАР“ ДОЊА ТРЕПЧА 

 

тако што се разрешава  Милисав Аџемовић, а именује се Бојан Богићевић,. 

 

4. Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

тако што се разрешавају Зоран Поштић и  Александар Жуњић а именују Владимир 

Живковић и Владан Виторовић. 

 

5. Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава  Братислав Танасковић, а именује се Јелена Плазинић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

* * * 

Председник Скупштине, Игор Трифуновић је, с обзиром да је ово последња 

седница овог одборничког сазива захвалио одборницима на сарадњи и раду у 

претходном периоду позвао их да врате лап топ уређаје које су задужили и с обзиром 

да је дневни ред  исцрпљен, закључио тридесет пету  седницу Скупштине у 20  сати и 

40 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-39/2020-I 

21. и 22. мај  2020. године 

 

  

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Мирослав  Петковић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

Извод из Записника са ове седнице није усвојен, јер се ради о последњој седници 

у овом сазиву Скупштине града Чачка. 

 

 

 


