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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ОСМЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 28.  априла  2021. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

 

Седница је почела у 10 сати и 10 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 53 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја заседања нису присуствовали одборници  Ирена 

Радивојевић, Биљана Миладиновић, Предраг Радовановић,  Милан Ђевић, Снежана 

Аврамовић, Велимир Илић и Милош Обреновић.   

 

Одсуство са седнице је оправдала Снежана Аврамовић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и 

представници средстава јавног информисања.   

 

  Председник Скупштине је  обавестио одборнике да им је извод из записника сa 

седме седнице Скупштине од 1. и  2. априла 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 са 7. седнице Скупштине од 1. и 2. априла 2021. године,  на гласање. 

 

 Скупштина је са 46 гласова за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са седме  седнице Скупштине  од  1. и 2. априла    

2021. године, без примедаба. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике, да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу и истовремено је обавестио одборнике да је Одборничка 

група Нова Србија – Велимир Илић доставила предлог да се дневни ред седнице 

Скупштине допуни са две тачке и то: 

 

- Стање у Фудбалском клубу „Борац“ Чачак (ФК Борац – 1926) 

- Стање у Црвеном крсту у Чачку 
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Савет за статут, друге прописе и организацију на седници одржаној 27. априла 

2021. године, разматрао је ове предлоге и дао мишљење да се ови предлози не уврсте у 

дневни ред седнице Скупштине, јер нису испуњени формално правни услови 

прописани чланом 115. став 3. и 4. Пословника о раду Скупштине. 

 

За реч се јавио Радивоје Домановић који је позивајући се на члан 50. Пословника 

о раду Скупштине поновио захтев Одборничке групе Нове Србије – Велимир Илић за 

допуну дневног реда расправом о стању у Фудбалском клубу „Борац“ и Црвеном крсту 

Чачак, због актуелне алармантне ситуације у овим институцијама.  

 

Председник Скупштине је упозорио одборника Радивоја Домановића да се члан 

50. Пословника не односи на оно што он предлаже. 

 

За реч се затим јавила Зорица Кнежевић која је такође позивајући се на члан 50. 

Пословника поновила захтев за расправу по овим питањима, као неопходну с обзиром 

да се и за Борац и за Црвени крст издвајају средства из буџета града.  

 

Председник Скупштине је поновио објашњење дато претходном одборнику, и 

упутио одборнике да могу да поставе одборничка питања на теме које их занимају. 

 

  Председник Скупштине је такође обавестио одборнике да је Градско веће града 

Чачка у складу са чланом 125. Пословника о раду Скупштине предложило да се дневни 

ред седнице Скупштине сазване за 28. април 2021. године, по хитном поступку допуни  

следећим тачкама: 

 

-Предлог измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка  - и разматра као 14. тачка дневног реда 

  

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

предлог. 

 

-Предлог одлуке о измени Одлуке о путевима  - и разматра као 15. тачка дневног 

реда 

 

Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

За реч се јавио Радивоје Домановић који је позивајући се на члан 50. Пословника 

негодовао због допуне дневног реда важним питањима као што је урбанистичко 

планирање Овчар Бање, с обзиром да одборници нису имали времена да се упознају са 

овим материјалом, јер су га добили пред седницу Скупштине. 

 

Председник Скупштине Игор Трифуновић је образложио хитност увршћивања 

ове тачке у дневни ред и важност доношења Плана због даљих активности на  уређењу 

Овчарско кабларског подручја.  

 

За реч се затим јавила Антонела Луковић, која је, такође протестовала јер је 

материјал достављен непосредно пред седницу Скупштине. 
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Председник Скупштине се сложио да је ово важна тема, али је истакао да је све 

урађено по Пословнику. 

 

За реч се затим јавио Никола Наумовић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника, а затим и Радивоје Домановић указао на повреду истог члана Пословника.  

 

Објашњење по овим примедбама дао је председник Скупштине Игор 

Трифуновић. 

 

Председник Скупштине је такође обавестио Скупштину да је Градско веће 

предложило да се дневни ред допуни са следећом тачком: 

 

-Предлог решења о давању на коришћење објеката на к.п. бр. 615/3 и 386/2 

           обе у КО Премећа  - и разматра као 16. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 50 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 

 

1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраном одборнику 

 

2. Предлог акционог плана запошљавања града Чачка за период од 2021. до 2023. 

године 

 

3. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији 

града Чачка за 2021. годину 

 

4. Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Чачак за 2021. годину 

 

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

пољопривреди у 2021. години 

 

6. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система    

               „Рзав“  

 

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

    пословања  Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2021. годину  

 

7. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе 

    канализације 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма  
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 пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину  

 

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

до 31.12.2020. године (IV квартал) 

 

9. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. 

парцелама бр. 523/1 и 523/2 обе у КО Чачак 

 

10. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. 

парцелама бр. 522/1 и 522/2 обе у КО Чачак 

 

11. Предлог решења о одузимању пословне зграде од носиоца права коришћења МЗ 

Овчар Бања и отуђењу рушењем пословне зграде из јавне својине изграђене на 

кат. парцели број 2320/2 у КО Врнчани  

 

12. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 1096/2 КО 

Врнчани Месној заједници Врнчани 

 

13. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на кп. бр. 832/2 КО 

Ракова Месној заједници Ракова 

 

14. Предлог измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар Бању на 

територији града Чачка   

 

15. Предлог одлуке о измени Одлуке о путевима    

 

16. Предлог решења о давању на коришћење објеката на к.п. бр. 615/3 и 386/2 

           обе у КО Премећа   

 

17. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

18. Одборничка питања и одговори    

 

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 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 
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којом се верификује  мандат  Радојици Вуловићу. 

 

 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 га да 

устане и изговара речи заклетве којe ће он прочитати.  

 

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

је гласно понављао. 

 

Затим је председавајући констатовао да је одборник Радојица Вуловић дао 

заклетву, честитао му на избору, пожелео успех у раду и замолио га да текст заклетве 

потпише и преда секретару Скупштине.  

 

Заклетва је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог акционог плана запошљавања града Чачка за период 

                             од 2021. до 2023. 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 су учествовали Ивана Вукајловић, Зорица Кнежевић, Никола 

Наумовић, Марко Трнавац, Миладинка Ђукић, Бојана Вујовић, Радивоје Домановић, 

Милка Владисављевић, Стефан Радовановић и Мирјана Ђоковић, председник Локалног 

савета за запошљавање. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу. 

 

 Отворио је затим, претре у појединостима и обавестио Скупштину да нема 

поднетих амандмана. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и обавестио 

одборнике да ће се изјашњавање о овом акту у начелу и целини обавити у дану за 

гласање. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на  

                              територији града Чачка за 2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Братислав Зечевић 

начелник Штаба за ванредне ситуације. 

 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Стефан Радовановић и Драган Бисенић. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  је Братислав Зечевић 

начелник 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. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне  

                                  политике и политике руралног развоја за град Чачак  

                                  за 2021. годину 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали  Мина Ранковић, Антонела Луковић, Владимир 

Словић, Бојана Вујовић, Марко Трнавац, Радивоје Домановић, Радован Шеварлић, 

Милош Марић, Ило Михајловски и Иван Глишић, члан Градског већа.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Владимир Гојгић, 

начелник Градске управе за локални економски развој. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу.  

 

Отворио је затим претре у појединостима и обавестио Скупштину да нема 

поднетих амандмана. 

 

Затим је закључио претрес у појединостима и обавестио одборнике да ће се 

изјашњавање о овом акту у начелу и целини обавити у дану за гласање. 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних 

                           средстава у пољопривреди у 2021. 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 начелу. 

 

У претресу су учествовали  Зорица Кнежевић, Драган Штављанин, Антонела 

Луковић, Радојица Вуловић и Слободан Бодић. 

 

У току расправе за реч се јавио Никола Наумовић који је указао на повреду 

члана 148. Пословника. 

 

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

Никола Наумовић је био задовољан одговором.  

 

Право на реплику искористио је Милош Марић на излагање одборника Драгана 

Штављанина. 
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Драган Штављанин је одговорио на реплику Милоша Марића. 

 

Одборница Антонела Луковић је искористила право на реплику на излагање 

Драгана Штављанина. 

 

Драган Штављанин је одговорио на реплику одборнице Антонеле Луковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Владимир Гојгић, 

начелник Градске управе за локални економски развој. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу. 

 

 Отворио је затим претре у појединостима и обавестио Скупштину да нема 

поднетих амандмана. 

 

Затим је закључио претрес у појединостима и обавестио одборнике да ће се 

изјашњавање о овом акту у начелу и целини обавити у дану за гласање. 

 

 На основу члана 112. Пословника о раду Скупштине председник 

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

 

ШЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде 

                                   из система „Рзав“  

 

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

пословања  Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2021. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Зоран Бараћ, директор ЈП 

„Рзав“ Ариље. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Антонела Луковић, Славко Борисављевић, Радивоје 

Домановић, Никола Наумовић, Јасменка Луковић и Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника. 

 

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

директор ЈП „Рзав“ Ариље. 

 

 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. 

 

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

                                   и употребе канализације 

 

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

   пословања  ЈКП „Водовод“ Чачак  за 2021. годину  
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Пантовић, 

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Драгутин Ђуровић, Антонела Луковић, Драган 

Бисенић, Радивоје Домановић, Славко Борисављевић и Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника. 

 

Драган Бисенић је искористио право на реплику на излагање Милана Бојовића, 

помоћника градоначелника. 

 

Милош Марић је указао на повреду члана 147. 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.  

 

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

директор ЈКП „Водовод“ 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. 

 

ОСМА ТАЧКА: Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период  

                            од 01.01. до 31.12.2020. године (IV квартал) 

 

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 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. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине  

                                на кат. парцелама бр. 523/1 и 523/2 обе у КО Чачак 

 

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

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. 
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ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине  

                                на кат. парцелама бр. 522/1 и 522/2 обе у КО Чачак 

 

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

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. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о одузимању пословне зграде од носиоца  

                                          права коришћења МЗ Овчар Бања и отуђењу рушењем  

                                          пословне зграде из јавне својине изграђене на кат. парцели  

                                          број 2320/2 у КО Врнчани  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Антонела Луковић и Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника. 

 

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

начелник 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. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на  

                                         кп. бр. 1096/2 КО Врнчани Месној заједници Врнчани 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на 

                                        кп. бр. 832/2 КО Ракова Месној заједници Ракова 

 

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

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. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар  

                                           Бању на територији града Чачка   

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

„Урбанпројект“ д.о.о. Чачак. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали су Радивоје Домановић, Никола Наумовић и Милан 

Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

У току расправе право на реплику на излагање Милана Бојовића, помоћника 

градоначелника искористио је Радивоје Домановић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу.  

 

Отворио је затим претре у појединостима и обавестио Скупштину да нема 

поднетих амандмана. 

 

Затим је закључио претрес у појединостима и обавестио одборнике да ће се 

изјашњавање о овом акту у начелу и целини обавити у дану за гласање. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о путевима    

 

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

начелник Градске управе за урбанизам 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовала Зорица Кнежевић. 

 

Председник Скупштине је одговорио да питање постави у форми одборничког 

питања. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу. 

 

 Отворио је затим претре у појединостима и обавестио Скупштину да нема 

поднетих амандмана. 

 

Затим је закључио претрес у појединостима и обавестио одборнике да ће се 

изјашњавање о овом акту у начелу и целини обавити у дану за гласање. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење објеката на 
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                                          к.п. бр. 615/3 и 386/2  обе у КО Премећа   

 

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

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. 

 

СЕДАМНАЕСТА 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  27. априла  2021. године и то: 

 

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

Гимназије у Чачку 

 

 2. а)Предлог решења о престанку дужности једног члана Школског одбора ОШ  

       „Милица Павловић“ у Чачку 

 

      б)Предлог решења о именовању једног члана Школског одбора ОШ „Милица 

         Павловић“ 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. 

 

ОСАМНАЕСТА 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 рекао да ће  допунити питање на које 

није задовољан одговором.       

 

 Председник Скупштине је обавестио Скупштину да су за Снежану Аврамовић и 

Драгана Бисенић достављени одговори на постављена  питања, али пошто нису 

присутни не могу се изјаснити  да ли су  задовољни одговором. 

 

 Председник  Скупштине је затим питао одборнике да ли има нових одборничких 

питања. 
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 Одборник Зорица Кнежевић  је поставила следећа одборничка питања: 

 

 „1. Стање у Црвеном крсту Чачка поводом најновијих дешавања око тужби 

запослених и плаћања трошкова суда из буџета града Чачка, као и статус УО и њихових 

чланова? 

 2. Поправку путева у Чачку су одувек обављале фирме из Чачка, да ли су им и у 

наредном периоду поверени наведени послови или има измена у одабиру фирми?“. 

 

Одборник Радивоје Домановић  је поставио следеће одборничо питање: 

 

„Стање у ФК „Борац“ – 1926., с обзиром на актуелна дешавања плаћања казне у 

износу од 4.000.000,00 динара  и статусу органа управе клуба?“. 

 

 Одборник Антонела Луковић  је поставила следеће одборничко питање: 

 

 „ Да ли је реч о истој пословној згради у КО Врнчани за коју је ребалансом буџета 

у 2020. години, одобрено 500.000,00 динара за фасаду зграде преко ТОЧ-а, а сада је 

предмет рушења (број КП 2320/2 КО Врнчани)?“. 

 

 Одборник Др Маријана Глишић  је поставила следеће одборничко питање: 

 

 „Градска управа за урбанизам града Чачка, издала је 20.10.2020. године дозволу за 

градњу број ROPCAC-30038-CPI-1/2020 на катастарској парцели број 4907, у улици 

Хаџи Продановој бр. 44. Дозвола ROPCAC-30038-CPI-1/2020 издата је за градњу 

стамбене зграде за колективно становање, са шест и више станова. 

 Зграда се гради у делу у коме је, по одлуци саме Управе за урбанизам града Чачка, 

предвиђена градња искључиво објеката индивидуалне градње за породично становање, 

са максимално три стана, што је на графичком приказу Урбанистичког плана Града 

Чачка који је доступан на сајту Е управе града Чачка, обележено жутом бојом, што 

представља предвиђену средњу густину насељености 50-150/ха. 

 Питање: Како је издата дозвола за изградњу стамбене зграде са 6 и више станова, у 

подручју у коме је према Урбанистичком плану дозвољена изградња породичних кућа 

искључиво, и то на парцели површине мање од 6 ари? 

 Молим писмени одговор, јер се становници овог дела улице неће зауставити само 

на овоме.  

 У образложењу дозволе стоји да се дозвола издаје „за изградњу стамбене зграде и 

стамбено-пословне зграде, на к.п. број 4907 К.О. Чачак, на основу члана 8ђ. став 3., 134. 

став 2. Закона о планирању и израдњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 

64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 

31/19, 37/19 и 9/20), члана 3. и 20. став 1. Правилника о поступку спровођења 

обједињене процедуре електронским путем“. 

 

х х х 

 

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

реда,  у 16 сати и 30 минута,  на основу члана 132. став 3. Пословника, одредио дан за 

гласање истог дана у 16 сати и 30 минута. 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати и 30 минута, па је председник Скупштине  

замолио Службу да утврди број присутних одборника. 
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 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 55 одборника.  

  

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

није изјаснила после закљученог претреса.   

 

ДРУГА ТАЧКА: 

  

 Председник Скупштине је  ставио на гласање Предлог Акционог плана у начелу. 

 

  Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

Акциони план у начелу. 

 

 Скупштина је, затим, са 55 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела  

   

АКЦИОНИ ПЛАН 

 ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ, 

 

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

Скупштине. 

 

 Акциони план    је саставни део записника. 

 

 ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Оперативни план је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

 Председник Скупштине је  ставио на гласање Предлог програма  у начелу. 

 

  Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

Програм  у начелу. 

 

 Скупштина је затим са 55 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 ГРАД ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 
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 Програм  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

 Председник Скупштине је  ставио на гласање Предлог одлуке  у начелу. 

 

 Приликом изјашњавања за је било 56 гласова.  

 

 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 56 одборника. 

 

 Председник Скупштине је затим поново ставио на гласање Предлог одлуке у 

начелу. 

 

  Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела Одлуку  

у начелу. 

 

 Скупштина је  затим са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела

   

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ У 2021. ГОДИНИ,   

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

  а) Скупштина је  са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О ЦЕНИ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

          б) Скупштина је  са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 
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 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

   а) Скупштина је  са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О ЦЕНАМА ВОДЕ И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

З а к љ у ч а к 

 

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

период од 01. 01. до 31. 12. 2020. године, у тексту који је саставни део овог закључка и 

који је утврдило Градско веће града Чачка  на седници одржаној 21. априла 2021. 

године,  број 06-64/2021-III, а  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.  

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

  

  Скупштина је  са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛАМА БР. 523/1 И 523/2 ОБЕ У КО ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 
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ДЕСЕТА ТАЧКА:  

  

 Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛАМА БР. 522/1 И 522/2 ОБЕ У КО ЧАЧАК, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДУЗИМАЊУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ОД НОСИОЦА ПРАВА КОРИШЋЕЊА МЗ 

ОВЧАР БАЊА И ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ИЗГРАЂЕНЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2320/2 У КО ВРНЧАНИ,  

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КП. БР. 1096/2 КО 

ВРНЧАНИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ВРНЧАНИ,  

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

   Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КП. БР. 832/2 КО РАКОВА 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РАКОВА, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 
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  Председник Скупштине је  ставио на гласање Предлог акта у начелу. 

 

  Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела Измене 

и допуне плана  у начелу. 

 

 Скупштина је  затим са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела

   

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОВЧАР БАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА ЧАЧКА, 

   

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

 

 Измене и допуне плана су саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 Председник Скупштине је  ставио на гласање Предлог одлуке  у начелу. 

 

  Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела Одлуку  

у начелу. 

 

  Скупштина је  затим, са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела

   

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПУТЕВИМА, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА К.П. БР. 615/3 И 386/2 

ОБЕ У КО ПРЕМЕЋА, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

  

1. Скупштина је са 56  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
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ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ, 

 

тако што се разрешава Марина Ђурић, а именује се Бојана Лазовић. 

 

2. а)Скупштина је  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ У ЧАЧКУ 

 

тако што је Зорану Бузуровићу, престала дужност  због наступања смрти. 

  

б)Скупштина је са 54  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“  У ЧАЧКУ 

 

тако што се именује Владимир Поповић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

 Председник Скупштине је по завршетку гласања по свим тачкама дневног реда 

обавестио одборнике да је од одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“ 

добио обавештење да је за заменика председника одборничке групе одредила  Гордану 

Крљанац. 

 

* * * 

 

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

одлучивање по свим тачкама дневног реда, закључио осму  седницу Скупштине у 16 

сати и 45 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-66/2021-I 

28. април  2021. године 

 

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 

 

  

 

 

 

Извод из Записника са 8. седнице усвојен је на 9. седници Скупштине града Чачка, 

одржаној 29. и 30. јуна 2021. године. 


