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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са СЕДМЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 1. и 2. априла  2021. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

 

Седница је почела у 10 сати и 15 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 56 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници  Мина Ранковић, Драган Уљаревић, Биљана Миладиновић, Предраг 

Радовановић,  Милан Ђевић, Владе Ђукановић и Невена Павловић. 

 

 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.   

 

 На почетку, за реч се, по члану 50. Пословника о раду Скупштине јавио 

одборник Радивоје Домановић, који је указао на потребу одржавања седница 

Скупштине у некој већој сали, с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, а 

такође је и тражио да председавајући каже који су чланови Градског већа присутни на 

седници. Негодовао је због допуна дневног реда јер одборници немају времена да се 

упознају са  обимним допунским материјалом. 

  

 Милош Марић се такође јавио по члану 50. Пословника и придружио се 

мишљењу да се седнице Скупштине, због епидемиолошке ситуације морају одржавати 

у већој сали, а такође је тражио од председавајућег Скупштине да рад  на седници не 

продужава после 18 сати. 

 

  Председник Скупштине је одговорио на изнете примедбе и сугестије, а затим, 

обавестио одборнике да им је извод из записника сa шесте седнице Скупштине од  28. 

јануара 2021. 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 50 гласова за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 
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 Усваја се извод из записникa са шесте  седнице Скупштине  од  28. јануара    

2021. године, без примедаба. 

 

 Председавајући Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног 

реда достављен уз позив за седницу. 

 

 Затим је обавестио Скупштину да је у складу са чланом 125. Пословника 

предлагач повукао из предлога дневног реда тачку 11. из позива за седницу: 

 

- Предлог решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у 

закуп објекта на к.п. бр. 615/3 КО Премећа 

 

Такође, председавајући је обавестио Скупштину да је представник предлагача 

повукао из предлога  дневног реда седнице Скупштине и тачке 4. под а. и б и 5. под а. и 

б: 

 

4.а) Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

      пословања ЈП за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2021. годину 

 

б) Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система 

    Рзав 

 

5.а) Предлог Одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину 

 

   б) Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе 

       канализације  

 

јер би доношење ових одлука, с обзиром на протек  времена од њиховог 

утврђивања, било у супротности са правним прописима јер би проузроковало 

ретроактивну примену одлука о ценама. 

 

Председник Скупштине је такође предложио да се дневни ред допуни са 

следећим тачкама: 

 

- Предлог одлуке о давању сагласности за закључење споразума о сарадњи у 

области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите 

градова и општина у сливу Западне Мораве - и разматра као 24. тачка 

дневног реда 

 

Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

- Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста 

Новаковић“ Чачак  за 2020. годину  - и разматра као 25. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних,  прихватила овај 

предлог. 
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- Предлог одлуке о допуни одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта  - и разматра као 26. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

- Предлог решења о давању на коришћење станова у јавној својини града 

Чачка - и разматра као 27. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

- Предлог решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и 

доградњом локалног пута на кп. бр. 3168 КО Рошци  - и разматра као 28. 

тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

- Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом тобогана на кп. 

бр. 3342 КО  Чачак - и разматра као 29. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

- Предлог решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у 

закуп објекта на к.п. бр. 2320/13 КО Врнчани - и разматра као 30. тачка 

дневног реда 

 

Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

- Предлог решења о размени кп.бр. 3813/17 за кп.бр. 3812/22 обе у КО Чачак -  

и разматра као 31. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

- Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом спортског објекта 

на кп. бр. 454/2 КО Чачак - и разматра као 32. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

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

гласање предложени дневни ред у целини. 

 

Скупштина је са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 
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1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраном одборнику 

 

2. Предлог  одлуке о јавном задуживању града Чачка 

 

3. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета града Чачка за 2020. годину 

 

4. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге 

сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2021. годину 

 

5. Предлог плана детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница од 

границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. у КО Трбушани до 

државног пута Iб реда – број 23 

 

6. Предлог измена  и допуна Плана детаљне регулације за планирани аеродром - 

Прељина 

  

7. Предлог одлуке о изради измена и допуна дела Плана детаљне регулације на 

потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак 

 

8. Предлог решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом 

локалног пута број 123-6 Овчар Бања – Врнчани – Рошци – Јанчићи – Прањани  

(Катрићи) 

 

9. Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 6544/41 КО 

Чачак  

 

10.   Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2020. годину 

 

11. а) Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута „Градског 

позоришта Чачак“ Чачак 

 

12. а) Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани 

 

13. Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. 

годину 

 

14. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину 
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15. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2020. годину 

 

16.  Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2020. годину 

 

17. Извештај о раду Дома културе Чачак за 2020. годину 

 

18. Извештај о раду  Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2020. годину 

 

19. Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак за 2020. годину 

 

20. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2020. годину 

 

21. Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину 

 

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

територији града Чачка за 2020. годину 

 

б)  Предлог  одлуке о усвајању Годишњег плана рада Градског штаба за 

ванредне ситуације на територији града Чачка за 2021. годину 

 

23. Предлог декларације о улози функције управљања људским ресурсима у граду 

Чачку 

 

24.   Предлог одлуке о давању сагласности за закључење споразума о сарадњи у 

области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите 

градова и општина у сливу Западне Мораве 

 

25. Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ 

Чачак  за 2020. годину 

 

26.    Предлог одлуке о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта 

 

27.    Предлог решења о давању на коришћење станова у јавној својини града Чачка 

 

28.    Предлог решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом 

локалног пута на кп. бр. 3168 КО Рошци 

 

29.    Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом тобогана на кп. бр. 

3342 КО  Чачак 

 

30.    Предлог решења о давању на коришћење и давању сагласности за издавање у  

закуп објекта на к.п. бр. 2320/13 КО Врнчани 

 

31.    Предлог решења о размени кп.бр. 3813/17 за кп.бр. 3812/22 обе у КО Чачак 

 

32.   Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом спортског објекта на 

кп. бр. 454/2 КО Чачак  
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33. Предлози Комисије за кадрове и мандатно  имунитетска питања 

 

34. Одборничка питања и одговори 

 

За реч се по члану 50. Пословника јавила Ивана Вукајловић, која је у свом 

обраћању одборницима подсетила на годишњицу бомбардовања наше државе од стране 

снага НАТО пакта. 

 

У вези са овим обраћањем председник Скупштине је истакао да разуме мотиве и 

потребу одборнице да се спомене страдање народа , али је замолио да не користи ову 

одредбу Пословника као могућност  за обраћање Скупштини у вези са бомбардовањем. 

 

У вези са темом бомбардовања у расправу се укључио и одборник Милош 

Марић, а такође је указао и на повреду члана 148. Пословника, а председник 

Скупштине је поновио објашњење дато претходном одборнику. 

 

Одборник Милош Марић није био задовољан објашњењем али није тражио да се 

Скупштина изјашњава о томе. 

 

На повреду члана 148. Пословника указала је и Ивана Вукајловић, а председник 

Скупштине је дао објашњење којим је одборник била задовољна.  

 

Милош Марић је поново указао на повреду члана 148. Пословника, на шта је 

Ивана Вукајловић поново реаговала, а председник Скупштине дао објашњење. 

 

За реч се затим јавио одборник Драган Бисенић који је сугерисао председнику 

Скупштине да прекине полемик у о томе ко је где био и како је доживео бомбардовање 

1999. године, а да се Скупштина врати расправи по дневном реду у коме има доста 

важних тачака о којима данас треба расправљати. 

 

Председник Скупштине је прихватио дату сугестију. 

 

За реч се јавио Никола Наумовић који је такође тражио да се Скупштина врати 

раду по дневном реду иако разуме добру намеру одборника у вези са поменом 

бомбардовања. 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраном одборнику 

 

 Уводно излагање поднела је Гордана Крљанац, председник Комисије за кадрове 

и мандатно имунитетска питања. 

 

 Пошто се у претресу који је председавајући отворио нико није јавио за реч, 

председник Скупштине је ставио предлог Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска 

питања на гласање. 

 

 Скупштина је са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У 
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О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

којом се верификује  мандат  Видосави Ђуракић. 

 

 Одлука је саставни део записника.  

 

Пошто је председавајући констатовао да је донета Одлука о верификацији 

мандата, обавестио је новоизабраног одборника, да треба да да заклетву, позвао је да 

устане и изговара речи заклетве коју ће он прочитати.  

 

Председавајући је потом, полако, на делове читао текст заклетве, а одборник   га  

је гласно понављала. 

 

Затим је председавајући констатовао да је одборник Видосава Ђуракић дала 

заклетву, честитао јој на избору, пожелео успех у раду и замолио је да текст заклетве 

потпише и преда секретару Скупштине.  

 

Заклетва је саставни део записника. 

 

ДРУГА 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 Радивоје Домановић, Антонела Луковић, Никола 

Наумовић, Зорица Кнежевић, Марко Трнавац, Велимир Илић, Драгутин Ђуровић, 

Славољуб Пипер, Милош Марић, Ивана Вукајловић, Ило Михајловски, Немања 

Трнавац, члан Градског већа, Славица Драгутиновић, члан Градског већа, Милорад 

Јевђовић, члан Градског већа, Милан Бојовић, помоћник градоначелника и Мирослав 

Петковић, помоћник градоначелника. 

 

У току расправе право на реплику на излагање одборника искористили су 

Велимир Илић, Радивоје Домановић, Славољуб Пипер, Никола Наумовић и Милош 

Марић 

 

Право на одговор на реплику искористио је одборник Милош Марић. 

 

Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника одборнику Милошу 

Марићу изрекао меру опомене, јер је износио на седници чињенице и оцене које се 

односе на приватни живот других лица. 

 

У току расправе за реч су се по члану 50. Пословника о раду Скупштине јавили 

Велимир Илић и Славољуб Пипер. 

 

Никола Наумовић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

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

Никола Наумовић је био задовољан одговором. 

 

Радивоје Домановић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Радивоје Домановић није био задовољан одговором, али  није  тражио да се Скупштина 

о томе изјасни. 

 

На повреду члана 148. указали су  Велимир Илић и Ивана Вукајловић. 

 

Председник Скупштине је упозорио одборника Илића да говори по дневном 

реду. 

 

У току расправе за реч се по члану 50. Пословника о раду Скупштине јавио 

Радивоје Домановић. 

 

 Милош Марић је искористио право на реплику на излагање Милана Бојовића, 

помоћника градоначелника. 

 

Милан Бојовић, помоћник градоначелника је одговрио на реплику Милоша 

Марића. 

 

У току расправе за реч се по члану 50. Пословника о раду Скупштине јавила 

Антонела Луковић. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и позвао службу да утврди број 

присутних одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 52 одборника. 

 

Председник Скупштине је ставио на гласање Предлог одлуке. 

 

 Скупштина је затим  са 45 гласова за,  без против и уздржаних гласова, 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. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне  

                              ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2020. 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. 

 

У претресу је учествовао  Никола Наумовић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и позвао службу да утврди број 

присутних одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 46 одборника. 

 

Председник Скупштине је ставио на гласање Предлог одлуке. 

 

 Скупштина је затим  са 45 гласова за,  без против и уздржаних гласова, донела  

  

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ,   

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама  

                                      комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања  

                                      комуналног отпада 

 

                       б)Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  

                       програма пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2021. годину 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Бојана Вујовић, Драган 

Бисенић, Зорица Кнежевић, Славко Борисављевић, председник Корисничког савета 

јавних служби, Антонела Луковић, Ивана Логвинов, Милош Марић и Мирјана 

Ђоковић, помоћник градоначелника. 

 

У току расправе за реч се по члану 50. Пословника о раду Скупштине јавио 

Радивоје Домановић. 

 

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. 
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ПЕТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације „Северни општински пут“, деоница  

                           од границе Генералног урбанистичког плана града Чачка 2015. у КО  

                           Трбушани до државног пута Iб реда – број 23 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су Даница Ђуровић, 

представник Градске управе за урбанизам и Наташа Ћирковић, представник обрађивача 

плана “Урбанпројект“ доо Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали  Раденко Лазић, Никола Наумовић и Милан Бојовић, 

помоћник градоначелника. 

 

У току расправе за реч се по члану 50. Пословника о раду Скупштине јавио 

Радивоје Домановић. 

 

Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника о раду Скупштине, 

изрекао меру опомене одборнику Радивоју Домановићу због поступања противно 

одредбама Пословника о раду Скупштине.  

 

За реч се јавила Зорица Кнежевић у указала на повреду члана 148. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

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

Зорица Кнежевић није била задовољна одговором, али  није  тражила да се Скупштина 

о томе изјасни. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес и обавестио 

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

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог измена  и допуна Плана детаљне регулације 

                               за планирани аеродром - Прељина 

  

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су  Даница Ђуровић, 

представник Градске управе за урбанизам и Наташа Ћирковић, представник обрађивача  

плана “Урбанпројект“ доо Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Антонела Луковић, Стефан 

Радовановић, Никола Наумовић и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Наташа Ћирковић, 

представник обрађивача “Урбанпројект“ доо Чачак. 

 

  Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес и обавестио 

одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 
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СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради измена и допуна дела Плана детаљне  

                               регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Даница Ђуровић, 

представник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић и Зорица Кнежевић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Даница Ђуровић, 

представник Градске управе за урбанизам.  

 

 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. 

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом 

                             и доградњом локалног пута број 123-6 Овчар Бања – Врнчани – Рошци  

                            – Јанчићи – Прањани  (Катрићи) 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела  је  Даница Ђуровић, 

представник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

Затим је председник Скупштине на основу члана 112. Пословника о раду 

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

 

У претресу су учествовали Никола Наумовић 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 отуђењу из јавне својине града  

                                 Чачка кп. бр. 6544/41 КО Чачак  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Даница Ђуровић, 

представник 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. 

 

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

у 15 сати и 40 минута одредио паузу у раду Скупштине до 17 сати. 

 

 Скупштина  је наставила са радом у 17 сати. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски  

                                 центар „Младост“ Чачак за 2020. годину 

 

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

директор СЦ „Младост“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Ивана Вукајловић, Дарко 

Василић, Зорица Кнежевић, Петар Јанковић, Невена Кујунџић, Антонела Луковић, 

Бојана Вујовић, Милош Марић, Стефан Радовановић, Мирослав Петковић, помоћник 

градоначелника и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

За реч се по члану 50. Пословника о раду Скупштине  јавила Зорица Кнежевић. 

 

Мирослав Петковић  је указао на повреду члана 147, а у вези са члановима 129. и 

130.  Пословника о раду Скупштине. 

 

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

директор СЦ „Младост“ 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. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

                                               за 2020. годину 

 

                             б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о допуни  

                                Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

 

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

директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Антонела Луковић и Миладинка 

Ђукић. 

 

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

директор „Градског позоришта 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. 
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град  

                                         Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Лела Павловић, 

директор Међуопштинског историјског архива Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Никола Наумовић и Стефан Радовановић. 

 

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

раду Скупштине. 

 

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

Милош Марић  није био задовољан одговором али није  тражио да се Скупштина о 

томе изјасни.   

 

Затим је председавајући по члану 150. Пословника изрекао одборнику Милошу 

Марићу другу меру опомене због поступања противно одредбама Пословника. 

 

 Радивоје Домановић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине, због  коришћења увредљивих израза од стране председника Скупштине 

према одборнику. 

 

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

Радивоје Домановић  није био задовољан одговором али није  тражио да се Скупштина 

о томе изјасни.   

 

 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: Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација  

                                         Чачка“ за 2020. годину 

 

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

директор „Туристичке организације Чачка“. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Зорица Кнежевић, Радован Шеварлић, Радивоје 

Домановић, Миладинка Ђукић, Антонела Луковић, Стефан Радовановић, Никола 

Наумовић и  Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

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

директор „Туристичке организације Чачка“. 
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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. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Центра за социјални рад града  

                                          Чачка за 2020. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Миладинка Ђукић, Зорица 

Кнежевић, Ило Михајловски, Никола Наумовић и Мирослав Петковић, помоћник 

градоначелника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града 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. 

 

х х х 

 

 На основу члана 157. Пословника о раду, председник Скупштине је  у 20 часова 

и 50 минута прекинуо седницу и обавестио одборнике да је наставак седнице у петак 2. 

априла 2021. године  у 10 сати. 

 

 х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у петак, 2. априла  2021. године,  у 10 сати и 10 

минута. 

 

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

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 53 одборника и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Ирена Радивојевић, Мина Ранковић, Слободан Бајић, Драган Уљаревић, 

Биљана Миладиновић, Предраг Радовановић, Петар Јанковић, Милан Ђевић, Владе 

Ђукановић, Велимир Илић и Невена Павловић. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2020. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Делфина Рајић, директор 

Народног музеја Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Миладинка Ђукић и  Гордана Марјановић. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да је дошло до техничких 

проблема, па не може да се прати време на лед екрану. 

 

Од 10 сати и 28 минута седницом је председавао Александар Максимовић, 

заменик председника Скупштине. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Делфина Рајић, 

директор Народног музеја Чачак. 

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, председавајући  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 Градске библиотеке „Владислав Петковић  

                                          Дис“ за 2020. годину 

 

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

директор Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис“ Чачак. 
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

Од  10 сати и 42 минута седницом је председавао Игор Трифуновић,  председник 

Скупштине. 

 

У претресу су учествовали Гордана Марјановић, Ивана Логвинов, Бојана 

Вујовић и Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

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. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Дома културе Чачак за 2020. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Драгојло Јеротијевић, 

представник Дома културе Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Марина Ђурић и Никола Наумовић. 
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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. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду  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. 

 

У претресу су учествовали  Ивана Лукић Дачовић, Ивана Вукајловић, Милорад 

Јевђовић, члан Градског већа и Мирослав Петковић, 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. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга  

                                              социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2020. годину 

 

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 су учествовали Радивоје Домановић, Сања Ћаловић, Антонела 

Луковић, Драган Бисенић, Зорица Кнежевић, Немања Трнавац, члан Градског већа, 

Милош Марић и Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

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

директор Центра за пружање услуга социјалне заштите “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. 

 

За реч се јавио Немања Трнавац, члан Градског већа и појаснио ситуацију у 

Зрачку, а након њега се јавио Милош Марић и  по Пословнику искористио право на 

реплику. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање  

                                         Чачак за 2020. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Тања Аћимовић, 

директор Центра за стручно усавршавање Чачак.   

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу је учествовао Иван Рвовић. 

 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА:Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак  

                                                за 2020. годину 

 

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

директор Градске стамбене агенције Чачак. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Никола Наумовић, Ивана Вукајловић, Антонела 

Луковић, Миладинка Ђукић и Ило Михајловски. 

 

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

директор Градске стамбене агенције 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. 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: а) Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне  

                                                        ситуације на територији града Чачка за 2020. годину 

 

б)Предлог  одлуке о усвајању Годишњег плана  рада Градског штаба за ванредне 

ситуације на територији града Чачка за 2021. годину 

 

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

начелник Градског штаба за ванредне ситуације. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Сања Ћаловић, Антонела Луковић и Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

На питања изнета у току претреса одговарао је Братислав Зечевић, начелник 

Градског штаба за ванредне ситуације. 

 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог декларације о улози функције управљања  

                                                    људским ресурсима у граду Чачку 
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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 је учествовала Гордана Марјановић. 

 

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 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 за закључење  

                                                      споразума о сарадњи у области смањења ризика од  

                                                         катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова  

                                                      и општина у сливу Западне Мораве 

 

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 Никола Наумовић, Драгутин Ђуровић и Ило 

Михајловски. 

 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: Извештај о раду Установе за културно образовну 

                                                 делатност „Коста Новаковић“ Чачак  за 2020. годину 

 

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

директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ 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. 

 

х х х 

 

 Председник Скупштине је у складу са чланом 112. Пословника обавестио 

Скупштину да ће се рад наставити и после 18 сати, а затим у 14 сати и 50 минута 

одредио паузу до 16 сати и 15 минута. 

 

 Скупштина је наставила са радом у 16 сати и 20 минута. 
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ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о допуни одлуке о утврђивању  

                                                     доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Даница Ђуровић, 

представник 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. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење станова у  

                                                     јавној својини града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Даница Ђуровић, 

представник 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. 

 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину  

                                                   реконструкцијом и доградњом локалног пута 

                                                   на кп. бр. 3168 КО Рошци 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Даница Ђуровић, 

представник 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. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину  

                                                      изградњом тобогана на кп. бр. 3342 КО  Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Даница Ђуровић, 

представник Градске управе за урбанизам. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Никола Наумовић. 

 

 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. 



20 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење и давању сагласности  

                                        за издавање у закуп објекта на к.п. бр. 2320/13 КО Врнчани 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Даница Ђуровић, 

представник 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. 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА:  Предлог решења о размени кп.бр. 3813/17 за 

                                                  кп.бр. 3812/22 обе у КО Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Даница Ђуровић, 

представник 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. 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину  

                                                   изградњом спортског објекта на кп. бр. 454/2 КО Чачак  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Даница Ђуровић, 

представник Градске управе за урбанизам. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Снажана Аврамовић и Никола Наумовић. 

 

 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: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                                   имунитетска питања 

 

 

  Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Гордана Крљанац,  

председник  Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

Председник Комисије је изнела предлоге које је Комисија утврдила на седници 

одржаној  31. марта  2021. године и то: 

 

1. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора 

Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 
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2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора 

ОШ „Филип Филиповић“ Чачак 

 

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

ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак 

 

4. а) Предлог решења о престанку дужности једног члана Школског одбора Техничке 

школе у Чачку 

   б) Предлог решења о именовању једног члана Школског одбора Техничке школе у 

Чачку 

 

 Председавајући  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. 

 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

 За реч се јавио Радивоје Домановић који је изјавио да није задовољан 

достављеним одговоором из ЈКП „Дубоко“ и тражио је да се одговор допуни, а такође 

да није добио одговор на своје друго питање. 

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли има нових одборничких питања. 

 

 Одборник Радивоје Домановић је поставио следећа одборничка питања: 

 

„ 1. Ко је дао налог да се у суботу, 20.03. и 21.03.2021. године,  затворе пекаре и 

пијаце (зелени) у граду Чачку? 

 

2. Да ли је фирма „Унипласт“ у Прељини извадила грађевинску дозволу и 

потребну документацију за проширење својих капацитета? 

 

3. Када ће одборницима бити израђене легитимације?“. 

 

 Одборник Дарко Василић је, у складу са члановима 192, 193, 194. и 195.    

поставио одборничко питање за ЈП „Градац“ Чачак: 

 

 „Када ће се у Улици Александра Савића, која је део регионалног пута за Ваљево, 

на локацији испред Дома Месне заједнице Лугови, где се такође налази и вртић „Дечији 

гај“  Предшколске установе „Моје детињство“, поставити успоривач „лежећи 

полицајац, платформа за успорење возила, вибро звучне траке) и (или) радарски 

показивач брзине? 

 Постоји оправдана потреба за постављање истих, јер су се на поменутом правцу у 

прошлости не тако ретко дешавале саобраћајне незгоде и несреће баш због вожње 

неприлагођеном брзином у делу насеља где је велика фреквенција пешака, посебно 

најмлађих“.  
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 Одборник Драган Бисенић је поставио следеће одборничко питање за ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак: 

 

 „Обраћам вам се са питањем када ће бити посађен дрворед у улици број 7. 

 Образложење: 

 Поменута улица је новоизграђена и поседује посебан простор коловоза и тротоара 

намењен за садњу дрвореда. Такође представља и својеврсну баријеру између простора 

Градске болнице и Индустријске зоне тако да је од изузетне важности да се дрвеће 

засади што пре и да по могућности буде што веће зрелости због бржег развијања богате 

крошње а тиме и веће заштите болничког комплекса“. 

 

 Одборник Драган Бисенић је поставио друго одборничко питање: 

 

 „Да ли је уговор о прибављању у јавну својину к.п. 3812/22 и размену за к.п. 

3813/17 у складу са Законом о јавној својини (чл. 29, 30, 31, 31а и 32.)“. 

 

 Одборник Снежана Аврамовић је поставила следеће одборничко питање за ЈКП 

„Водовод“ Чачак: 

 „Грађани Љубић кеја питају када ће бити обједињена наплата Воде на Кеју, зашто 

се одлаже, зашто постоји у ул. Филипа Филиповића са Грејањем „Чачак“ Чачак са 

„Комуналац“ Чачак и „Водовод“ Чачак и  на Кеју постоји који проблем“. 

  

 Одборник Драгутин Ђуровић је поставио следеће одборничко питање: 

 „Молим стручне службе града Чачка да ми дају одговор на питање када имају у 

плану да се изврши гасификација доњег и горњег дела Атенице који није гасификован? 

 Напомињем да је гас прошао у неке забити и брдске пределе где се никада неће 

грађани прикључити. 

 Молим Вас да због великог интересовања грађане наше месне заједнице 

предузмете одређене активности у циљу гасификације поменутих делова месне 

заједнице Атенице“. 

х х х 

 

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

реда,  у 16 сати и 50 минута,  на основу члана 132. став 3. Пословника, одредио дан за 

гласање истог дана у 17 сати. 

 

 Скупштина је наставила рад у 17 сати, па је председник Скупштине  замолио 

Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 48 одборника.  

 

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

није изјаснила после закљученог претреса.   

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

  

  а) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК  ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

 Приликом изјашњавања  је било 49 гласова за. 

 

 С обзиром да је гласало више одборника од броја присутних на почетку којим је 

проглашен кворум за рад, председник Скупштине је затражио да се поново утврди број 

присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 49 одборника. 

 

 Председник Скупштине је потом поново ставио на гласање Предлог плана у 

начелу. 

 

  Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела План у 

начелу. 

 

 Скупштина је, затим , са 49 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела   

 

 П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВЕРНИ ОПШТИНСКИ ПУТ“, ДЕОНИЦА ОД 

ГРАНИЦЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА ЧАЧКА 2015. У КО 

ТРБУШАНИ ДО ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА – БРОЈ 23, 

 

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

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела План у 

начелу. 
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 Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНИ АЕРОДРОМ – ПРЕЉИНА, 

  

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

    

СЕДМА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је  са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА 

ПОТЕСУ КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА“ – ЗДРАВЉАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ОСМА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ 

ЛОКАЛНОГ ПУТА БРОЈ 123-6  ОВЧАР БАЊА – ВРНЧАНИ – РОШЦИ – ЈАНЧИЋИ – 

ПРАЊАНИ  (КАТРИЋИ),    

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

  

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

  

  Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

КП. БР. 6544/41 КО ЧАЧАК,  

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  

  

 Скупштина је  са 48 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 Установе за физичку културу Спортски 

центар “Младост» Чачак за 2020. годину, у тексту  који је усвојио Управни одбор СЦ 

«Младост» Чачак, на седници одржаној 25. јануара 2021. године, број 109/1  и који је 

одборницима достављен  у материјалу за седницу Скупштине. 

  

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је  са 49 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 2020. годину,  

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

одржаној 9. марта 2021. године, број 019 и  који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине.  

  

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ СТАТУТА „ГРАДСКОГ 

ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  а) Скупштина је  са 49 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  2020. годину, у тексту који је усвојио 

Управни одбор  Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани, на седници одржаној 9. марта 2021. године,  број 01-126/3  и  који 

је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 49 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 2020. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Јавне установе 

„Туристичка организација Чачка“, на седници  одржаној 26. фебруара 2021. године, 

број УО-1/2021  и  који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

  

  Скупштина је  са 49 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 2020. годину, 

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

одржаној 26. фебруара 2021. године  број 02- V-У-4/2021, у тексту који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је  са 49 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 2020. годину, у тексту који 

је усвојио Управни одбор  Народног музеја  Чачак, на седници одржаној 24. фебруара 

2021. године  број 163/2021 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   
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З а к љ у ч а к 

  

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

за 2020. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Градске библиотеке 

«Владислав Петковић-Дис» Чачак, на седници одржаној 25. фебруара 2021. године, 

број 149  и   који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

  

  Скупштина је  са 49 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 2020. годину, у тексту 

који  је усвојио Управни одбор Дома културе Чачак, на седници одржаној 25. фебруара 

2021. године, број 92 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

  

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 49 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 

2020. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор  Уметничке галерије «Надежда 

Петровић» Чачак, на седници одржаној 12. марта 2021. године, број 68 и  који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 49 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 2020. годину,  у тексту који је усвојио Управни  одбор Центра за 

пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак, на седници одржаној 19. фебруара 

2021. године, број 104 и  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 
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 Скупштина је  са 49 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 2020. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Центра за стручно 

усавршавање Чачак, на седници одржаној 8. марта 2021. године, број 144 и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 49 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 2020. годину, у 

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

9. марта 2021. године, број 42/21 и  који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника.   

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  

 

 а) Скупштина је  са 48 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 2020. годину,  у тексту који је утврдио Градски штаб за 

ванредне ситуације на територији града Чачка, на седници одржаној 25. фебруара 2021. 

године, под бројем 06-30/2021-I и  који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.  

  

 Материјал  је саставни део записника.   

 

б) Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 
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 Д Е К Л А Р А Ц И Ј У 

О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 

 У ГРАДУ ЧАЧКУ, 

     

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ У 

ОБЛАСТИ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И ПОСЛОВА РАЗВОЈА 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ,   

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 49 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 2020. годину,  у тексту који је усвојио Управни одбор Установе  за 

културно образовну делатност “Коста Новаковић“ Чачак,  на седници одржаној 18. 

марта 2021. године, број 50/II-2 и  који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника.   

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 



30 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  

ГРАДА ЧАЧКА,  

    

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 47  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ 

ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КП. БР. 3168 КО РОШЦИ, 

    

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ТОБОГАНА НА КП. БР. 3342 

КО  ЧАЧАК, 

     

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 48  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У 

ЗАКУП ОБЈЕКТА НА К.П. БР. 2320/13 КО ВРНЧАНИ,  

     

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗМЕНИ КП.БР. 3813/17 ЗА КП.БР. 3812/22 ОБЕ У КО ЧАЧАК, 
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 у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА НА 

КП. БР. 454/2 КО ЧАЧАК, 

      

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:  

 

1. Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

 СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Драгица Дуњић Марковић,  а именује се Сузана Миковић. 

 

2. Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Марко Трнавац, а именује се Ана Матовић. 

 

3. Скупштина је са 48  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Богдан Пауновић,  а именује се Вера Дашић. 

 

4. а) Скупштина је,  донела 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 
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 Зорану Вуковићу, због наступања смрти. 

  

 б) Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се именује Марија Јовићевић. 

 

  Решења су саставни део записника. 

 

ххх 

 

 За реч се затим јавила одборник Анђелка Новаковић која је поднела оставку на 

дужност одборника Скупштине града Чачка, захвалила се на досадашњој сарадњи и 

Скупштини пожелела успех у будућем раду.  

 

 Председник Скупштине је констатовао да је Анђелки Новаковић престао 

мандат одборника. 

 

 Решење о престанку мандата је саставни део записника. 

 

* * * 

 

Председник Скупштине,  Игор Трифуновић је, с обзиром да је завршен претрес и 

одлучивање по свим тачкама дневног реда, закључио седму  седницу Скупштине у 17 

сати и 30 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-46/2021-I 

1. и 2. април  2021. године 

 

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

Извод из Записника са 7. седнице усвојен је на 8. седници Скупштине града Чачка, 

одржаној 27. априла 2021. године. 


