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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ДЕВЕТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 29. и 30. јуна  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 62 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници Славољуб Пипер, Слободан Бајић, Драгица Дуњић Марковић, Предраг 

Теофиловић, Ивана Вукајловић, Предраг Радовановић и Сања Ћаловић. 

 

Одсуство са седнице су оправдали Ивана Вукајловић и Сања Ћаловић. 

 

 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.   

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

из записника са осме седнице Скупштине ради  усвајања и питао 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 53 гласа за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са осме  седнице Скупштине  од  28. априла    2021. 

године, без примедаба. 

 

 За реч се затим јавио одборник Милош Обреновић који је обавестио Скупштину 

да напушта Одборничку групу ПОКС и да  ће од ове седнице  наступати као 

самостални одборник.  

 

 Председник Скупштине је констатовао да с обзиром на дато обавештење 

Одборничка група ПОКС више не постоји, јер не испуњава услове прописане 

Пословником.  

 

 За реч се затим јавио Ило Михајловски који је обавестио Скупштину да ће бити 

формирана нова Одборничка група и да ће се то уредити по одредбама Пословника.  
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 Председник Скупштине је затим предложио да се у складу са чланом 125. 

Пословника промени редослед тачака из позива и да тачка 12. са подтачкама а) и б) 

буде тачка 4. у дневном реду и ставио овај предлог на гласање.  

 

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

предлог.  

 

 Председавајући је затим  предложио да се дневни ред допуни и као 21. тачка 

дневног реда разматра Предлог  измена и допуна  дела Плана  детаљне регулације  на 

потесу каменолом „Сушица“ – Здрављак -  и ставио овај предлог на гласање. 

 

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

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2020. годину 

 

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину 

 

3.  Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину 

 

4. а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 

 

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

„Комуналац“ Чачак број 158/3 од 8. јуна 2021. године 

 

5.  а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Рзав“ 

Ариље број 47/2021 од 26. априла 2021. године 

 

6. Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину 

 

7. а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину 

 

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

„Моравац“ Мрчајевци број  5/2021 од 29. марта 2021. године 

 

8. а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину 

 

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

„Чачак“ Чачак број 1438 од 26. фебруара 2021. године 
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9. а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину 

 

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

„Паркинг сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021. године 

 

10. а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину  

 

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

„Градско зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја 2021. године 

 

11. а) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

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

„Градац“ Чачак број 06-04/2021-II од 28. априла 2021. године 

 

12. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

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

коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

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

– 31.03.2021. године (први квартал) 

 

14. Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину 

 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину 

 

16. Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у 

предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2021/2022. 

години  

 

17. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кп. бр. 

4930/3 КО Чачак  

 

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

закуп објекта на к.п. бр. 2281 КО Прељина 

 

19. Предлог решења о прибављању из јавне својине Републике Србије у јавну 

својину града Чачка грађевинског земљишта у идеалном уделу ½ катастарске 

парцеле 454/2 КО Чачак 

 

20. Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 3015/4 КО 

Рошци 

 

21. Предлог  измена и допуна  дела Плана  детаљне регулације  на потесу каменолом 

„Сушица“ – Здрављак 

 

22. Предлог одлуке о промени  назива појединих улица  на територији града Чачка  
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23. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за популациону политику 

града Чачка 

 

24. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

25. Одборничка питања и одговори    

 

 Пре преласка на рад по дневном реду за реч се,по члану 50. Пословника јавио 

Милош Обреновић, који је тражио да се дневни ред седнице допуни. 

 

 Председник Скупштине је упозорио одборника да се члан 50. не односи на 

предлагање допуна дневног реда. 

 

 Одборник Милош Обреновић је инсистирао да каже шта је требало да буде на 

дневном реду, па га је председник Скупштине упозорио  да не поступа по Пословнику и 

да ће му одузети реч уколико не напусти говорницу. 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2020. годину 

 

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 Зорица Кнежевић, Радивоје Домановић, Ило 

Михајловски, Антонела Луковић, Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника, 

Славица Драгутиновић, члан Градског већа, Милош Марић, Слободан Бодић, Велимир 

Илић и Никола Наумовић. 

 

У току претреса право на реплику на говор одборника искористили су Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа и Велимир Илић, а Милан Бојовић одговор на 

реплику.  

 

На повреду члана 148. Пословника указао је одборник Милош Марић. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са повредом Пословника и 

питао одборника да ли је задовољан објашњењем. 

 

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

Скупштина изјашњава о повреди Пословника. 

 

На повреду члана 148. Пословника указао је одборник Слободан Бодић. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са повредом Пословника, а 

Слободан Бодић је био задовољан датим објашњењем. 

 

На повреду члана 145. став 1. Пословника указао је одборник Милош Марић. 
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Председник Скупштине је дао објашњење у вези са наведеном повредом и питао 

одборника да ли је задовољан датим објашњењем. 

 

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

изјашњава. 

 

По члану 50. Пословника за реч се јавио Драгутин Ђуровић, а председник 

Скупштине га је упозорио да се члан 50. не односи на оно о чему одборник говори. 

 

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

начелник Градске управе за финансије и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

Председник Скупштине је затим  ставио на гласање Предлог одлуке. 

 

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

О Д Л У К У 

 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

                              града Чачка за 2021. годину 

 

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 Ило Михајловски, Зорица Кнежевић, Антонела 

Луковић, Јасменка Луковић, Радивоје Домановић, Никола Наумовић, Милош Марић, 

Иван Глишић, члан Градског већа, Милан Бојовић, помоћник градоначелника, 

Мирослав Петковић, помоћник градоначелника и Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа. 

 

Право на реплику искористили су Милош Марић и Милан Бојовић. 

 

У току претреса по члану 50. Пословника, за реч су се јавили Радивоје 

Домановић, Милош Марић и Мирослав Петковић. 

 

Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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. 

 

Мирослав Петковић је указао на повреду члана 148. Пословника. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и позвао одборнике да се 

изјасне о Предлогу одлуке. 

 

 Скупштина је  са 42 гласа за,  без против и уздржаних гласова, донела Одлуку у 

начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог одлуке у 

целини. 

 

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

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је мр Момир Миловановић, 

директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Милка Владисављевић, Радивоје 

Домановић, Драган Бисенић и Радојица Вуловић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је мр Момир 

Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице.  

 

За реч су се по члану 50. Пословника јавили Радивоје Домановић, Радојица 

Вуловић и Драган Бисенић.  

 

Додатна појашњења дао је мр Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ 

Ужице. 

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

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

 

 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: а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак број 158/3 од 8. јуна 2021. године 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Антонела Луковић и Зорица 

Кнежевић. 

 

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. 

 

ПЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину 

 

               б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора   

                   ЈП „Рзав“ Ариље број 47/2021 од 26. априла 2021. године 

 

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, Радивоје Домановић, Никола 

Наумовић и Зорица Кнежевић. 

 

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. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Зорица Кнежевић, Антонела 

Луковић и Раденко Лазић. 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
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 Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

х х х 

 

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

у 16 сати и 40 минута одредио паузу у раду Скупштине до 17 сати и 10 минута. 

 

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

 

СЕДМА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину 

 

                    б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора  

                        ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број  5/2021 од 29. марта 2021. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Драгица Вујанић, 

представник  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.  
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ивана Лукић Дачовић, Радивоје Домановић, 

Владимир Словић. 

 

 За реч се по члану 50. Пословника о раду Скупштине јавио Радивоје Домановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Драгица Вујанић, 

представник  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.  

 

 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: а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину 

 

                 б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора   

                    ЈКП „Чачак“ Чачак број 1438 од 26. фебруара 2021. године 

 

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

ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Радивоје Мијаиловић и Зорица 

Кнежевић. 

 

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

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

                                    за 2020. годину 

 

                     б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног  

                         одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 328-4 од 8. априла 2021.  

                         године 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић и Антонела Луковић. 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

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

                                    за 2020. годину  

 

                     б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног 

                         одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 994-1/21 од 11. маја  

                         2021. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Марија Тањевић, 

представник  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Антонела Луковић, Бојана 

Вујовић, Радивоје Домановић и Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Марија Тањевић, 

представник  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

                               б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног  

                                одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-04/2021-II од 28. априла  

                                2021. године 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
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Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Антонела Луковић, Славко 

Борисављевић и Радивоје Домановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Небојша Јелушић, 

директор ЈП „Градац“ 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. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  

                                             програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

                              б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  

                                  програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за  

                                 2021. годину 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Драган Бисенић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Небојша Јелушић, 

директор ЈП „Градац“ 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. 

 

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

                                         период од 01.01 – 31.03.2021. године (први квартал) 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

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 

 

 На основу члана 157. Пословника о раду, председник Скупштине је  у 19 часова 

и 30 минута прекинуо седницу и обавестио одборнике да је наставак седнице у среду,  

30. јуна 2021. године  у 10 сати. 
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 х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у среду, 30. јуна  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 51 одборник и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Славољуб Пипер, Слободан Бајић, Драгуца Дуњић Марковић, Предраг 

Теофиловић, Ивана Вукајловић,  Предраг Радовановић,   Сања Ћаловић и Невена 

Павловић. 

 

Пре наставка рада по тачкама дневног реда председник Скупштине је обавестио 

одборнике да су одборници Ило Михајловски, Даница Јовановић и Бранка Павловић 

иступили из Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу и да формирају нову 

Одборничку групу ПУПС – Странка Руса Србије чији је шеф Одборничке групе Ило 

Михајловски, а заменик Ивана Логвинов. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ 

                                           Чачак за 2020. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Мирко Пешић, в.д. 

директор доо „Научно технолошки парк Чачак“. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Јасменка Луковић, Никола Наумовић, Антонела 

Луковић, Бојана Вујовић и Славица Драгутиновић, члан Градског већа.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Мирко Пешић, в.д. 

директор доо „Научно технолошки парк Чачак“. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  

                                         програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

                                         за 2021. годину 

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали Снежана Аврамовић, Никола Наумовић, Драгутин 

Ђуровић, Ило Михајловски и Мирослав Петковић, помоћник градоначелника. 

 

Никола Наумовић је рекламирао повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине.  

 

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

Никола Наумовић је био задовољан одговором.   

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним  

                                          групама у предшколским установама чији је оснивач град  

                                          Чачак у радној 2021/2022. години  

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Снежана Аврамовић и Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности 

                                               из јавне својине на кп. бр. 4930/3 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. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење и давању  

                                             сагласности за издавање у закуп објекта 

                                             на к.п. бр. 2281 КО Прељина 

 

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. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању из јавне својине Републике  

                                              Србије у јавну својину града Чачка грађевинског земљишта  

                                              у идеалном уделу ½ катастарске парцеле 454/2 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. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину града  

                                         Чачка кп. бр. 3015/4 КО Рошци 

 

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

начелник 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. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог  измена и допуна  дела Плана  детаљне регулације   

                                                на потесу каменолом „Сушица“ – Здрављак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

„Урбанпројекта“. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Драган Бисенић и Драгутин Ђуровић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарале су  Вера Јаковљевић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача. 

 

По члану 50. Пословника за реч се јавио Велимир Илић који је рекао да му није 

омогућено да говори по овој тачки дневног реда, тражио да се овај предлог скине са 

дневног реда јер је урађен на брзину и нису сагледане последице по становништво које 

живи у близини овог локалитета.  



14 

 

Председник Скупштине је упозорио одборника да се придржава Пословника јер 

је расправа по овој тачки завршена.  

 

Одборник Велимир Илић је поново инсистирао на томе да говори о овом 

предлогу, па му је председник Скупштине на основу члана 150. Пословника изрекао 

меру опомене. 

 

С озбиром да је одборник наставио да говори председник Скупштине му је 

изрекао и другу меру опомене и тражио да напусти говорницу. 

 

С обзиром да одборник није поступио по упозорењу, председник Скупштине му 

је у складу са чланом 151. Пословника одузео реч и поново тражио да напусти 

говорницу, а затим у складу са чланом 158. Пословника у 12 сати и 5 минута одредио 

паузу у раду седнице док се не створе услове за њен нормалан наставак. 

 

Седница је настављена у 12 сати и 10 минута, с обзиром да су се стекли услови 

за наставак седнице. 

 

Председник Скупштине је затим обавестио одборнике да на  предлог акта нема 

поднетих амандмана, закључио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да ће 

се гласање по овој тачки дневног реда у начелу и у појединостима обавити у дану за 

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о промени  назива појединих улица 

                                                   на територији града Чачка  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Никола Наумовић, 

председник Комисије за одређивање назива улица. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Марко Трнавац и Милош 

Марић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Никола Наумовић, 

председник Комисије за одређивање назива улица. 

 

По члану 50. Пословника за реч се јавио Милош Марић.  

 

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

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

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета 

                                                   за популациону политику града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Никола Наумовић, 

председник Одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“. 
 

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

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА 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  28. јуна  2021. године и то: 

 

   1. Предлог решења о именовању директора Установе „Међуопштински 

историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

 

2. Предлог решења о именовању директора Установе Народни музеј Чачак 

 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

  Дарко Василић  је изјавио да је задовољан достављеним одговором. 

 

 Радивоје Домановић је такође задовољан достављеним одговором. 

 

 Маријана Глишић је задовољна достављеним одговором. 

 

 Антонела Луковић је задовољна достављеним одговором. 

 

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

 

  Одборник Радивоје Домановић је поставио одборничко питање:  

 

 „Колико износи зарада Градоначелника (нето и бруто) и Председника Скупштине 

града Чачка (нето и бруто)?“ 

 

 Одборник Гордана Марјановић је поставила одборничко питање: “За 

Грађевинску инспекцију 

 Поштовани, молим хитну информацију о статусу предмета који сте покренули у 

вези уклањања бесправно изграђених гаража у Девет Југовића 14, 16 и 16Б. 31.05.2021. 

Доставили сте власницима акт којим се обавештавају о неупитним чињеницама да су 

гараже бесправно изграђене и да се налаже уклањање истих. У допису стоји да жалба 
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не одлаже извршење. Након месец дана гараже стоји и на себи још увек носе поносито 

знак да ће у случају паркирања других лица бити позван „паук“. Каква дрскост, али 

испред бесправно подигнутих гаража! Такође молим одговор о предузетим радњама за 

уређење дворишта стамбених зграда у Кужељевој улици“. 

 

 Одборник Раденко Лазић је поставио одборничка питања: „За Стручну службу 

Градоначелника 

 Поштовани,  

 Решењем градоначелника Чачка г-дина Милуна Тодоровића, формирана је радна 

група, која је урадила трогодишњи План инфраструктурног развоја града Чачка у коме 

су одређене главне смернице инвестиционог развоја града за период од 2020. до 2022.  

 Један од капиталних пројеката који се налази у овом Плану је и главни пројекат за 

изградњу јавне гараже. Свесни све већег броја аутомобила на нашим улицама и све 

већим проблемом проналаска слободних места за паркирање, посебно у периоду од 11 

до 16 часова, постављам следеће одборничко питање: 

 Када ће се испланирати средства у буџету града Чачка за израду главног пројекта 

јавне гараже? 

 За ЈП „Градац“ Чачак 

 Поштовани,  

 У месној заједници Бечањ, засеок Буковац неопходно је прочистити канал и 

убацити цеви у дужини до 100м. Наиме, канал за одвод површинске воде, који је уз 

асфалтни пут, а непосредно поред домаћинства Милије Живковић приликом већег 

интезитета падавина, доводи до тога да вода прелива из канала и понире у бунар са 

чистом пијаћом водом коју користи наведено домаћинство.  

 Да ли ће управљач пута у скорије време изнаћи техничко решење и решити 

дугогодишњи проблем?“ 

 

 Одборник Зорица Кнежевић је поставила одборничка питања:“ За ЈКП „Чачак“ 

Чачак 

 Колико је укупан број новозапослених у периоду од: 01.01.2018. – 30.06.2021., име 

и презиме запослених лица и на којим пословима раде? 

  За ЈП „Градац“ Чачак 

 1.Доставити: -списак инвеститора који нису измирили своје обавезе према ЈП 

„Градац“ и граду Чачку на основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта и 

легализације, 

 -списак потраживања физичких лица (тужених), 

 -списак потраживања физичких лица којима се даље фактурише, 

 -списак потраживања правних лица (тужених) и оних којима се даље фактурише. 

 2. Доставити нам списак потраживања за закуп земљишта: 

 -физичких лица којима се даље фактурише, 

 -физичка лица која су утужена, 

 -правних лица којима се и даље фактурише, 

 -правна лица која су утужена. 

 3.По ком основу су вршена мерења геометра у кругу Института за воћарство 

крајем децембра 2020. године?“ 

 

 Одборник Саша Петровић је поставио одборничка питања: „За Милана Бојовића, 

помоћника градоначелника 
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 Грађани МЗ Станчићи питају када ће да се продужи улична расвета од засеока 

Поповић па до магистрале у дужини од око 200м. Постоји мерна група, треба да се 

поставе бандере, пети кабал и комплет светиљке.  

 Уједно молим да се поставе још три комплетне светиљке у засеоку Петровић, а све 

до куће Велимира Петровића (напомињем да постоје бандере, пети кабал и мерна 

група). 

  За Милана Бојовића, помоћника градоначелника и за ЈП „Градац“ Чачак 

 Када се планира крпљење ударних рупа у МЗ Станчићи. 

         За Милана Бојовића, помоћника градоначелника 

 Због великог интересовања грађана Балуге, Станчића и Доње Трепче за изградњу 

и прикључење на фекалну канализацију, постављам питање када је и да ли је у плану 

изградња главног канализационог одвода за ова насељена места, како би грађани стекли 

услове за прикључење својих домаћинстава?“ 

 

 Одборник Стаменко Раденковић је поставио одборничка питања: „За Милана 

Бојовића, помоћника градоначелника 

 Мештани месне заједнице Жаочани питају кад се планира поправка и асвалтирање 

путног правца Мостине – Брашњевићи у дужини од 3500 метара? 

 Позивају представнике града да обиђу наведени путни правац. 

 Такође питају када се планира поправка моста код фабрике ДТМ и дома Месне 

заједнице с обзиром да се захтеви подносе неколико година уназад. 

   

 Мештани месних заједница Жаочана, Слатине, Премеће, Петнице, Качулица и 

Горичана питају када ће добити воду са изворишта Кукићи? 

 За ово решење је заинтересовано око 300 домаћинстава, која сада немају воду или 

у малим количинама. 

 

 Грађани месне заједнице Мршинци питају да ли ће се ове године асфалтирати пут 

од окретнице аутобуса до куће Страњанца у дужини од 150 метара и поправити 

пропуст у истој улици јер су га аутобуси поломили. 

 

 Грађани месне заједнице Мршинци питају да ли може да се продужи улична 

расвета од цркве до рампе у дужини од 600 метара? 

 Такође да се доврши расвета од гробља до железничке станице на овом правцу су 

постављене бандере, недостаје кабл и светиљке.  

 Напомињемо да на оба правца постоји мерна група“. 

 

 Одборник Видосава Ђуракић је поставила одборничка питања:“ За Милана 

Бојовића, помоћника градоначелника 

 У МЗ „Кошутњак“ између улица 421 (убудуће носиће назив Гвоздени пук), и 

улице Миладина Кузмановића (некада улица 429) налази се неуређен, неасфалтиран 

пут којим свакодневно прође велики број возила и грађана. Становници овог насеља 

имају велике проблеме у вези са тим, јер се лети диже прашина, а већом кишом 

формира се огромна бара преко које је немогуће прећи.  

 Из тог разлога молим надлежно руководство да одговори када ће овај проблем, 

који постоји већ 20 година, бити решен на начин да се асфалтом повеже овај део са горе 

две поменуте улице, а које су већ асфалтиране? 

 У МЗ „Кошутњак“ у улици Миладина Кузмановића ББ, прошле године замењене 

су дрвене бандере бетонским (у питању је 5 – 6 бандера). Становнике ове улице занима 
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када се планира постављање сијалица са комплетним светиљкама и када ће улица 

добити осветљење? 

 Молим надлежне да ми дају одговор на питање, када се планира наставак уређења 

Бедема од Борчевог игралишта па даље до Лупњаче?“ 

 

 Одборник Ивана Лукић Дачовић је поставила одборничка питања: „За Милана 

Бојовића, помоћника градоначелника и ЈП „Градац“ Чачак 

 Обраћам се са молбом и питањем да ли постоји могућност асфалтирања пута у 

Мрчајевцима, к.п. 3951? Почетак пута је скретање непосредно изнад школе у 

Мрчајевцима, а завршетак укључење у тзв. Вучковића пут (чије је асфалтирање 

најављено). Пут је у јако лошем стању и мештани који га користе трпе велике штете на 

својим аутомобилима.  

 Оно што је интересантно за овај пут је да се користи као алтернатива у 

случајевима када дође до прекида саобраћаја (удеси, радови на путу и сл.) на деоници 

од бензинске пумпе до центра Мрчајеваца. 

  За Милана Бојовића, помоћника градоначелника, 

 1.С обзиром на велики број деце којима је главно и једино место окупљања у 

парку у Мрчајевцима (нарочито у летњем периоду), постављам питање да ли постоји 

могућност изградње мобилијара у парку у Мрчајевцима? 

 2.Узимајући у обзир дугогодишњи проблем нерешеног питања канализације од 

преко 20 домаћинстава на парцели изнад цркве у Мрчајевцима, у непосредној близини 

школе, а имајући у виду да фекалије иду каналом уз сам пут, постављам питање да ли 

постоји могућност за изналажење решења овог проблема у скоријој будућности? 

 3.С обзиром на ставку у буџету – одржавање водотокова нижег реда, обраћам се са 

молбом и питањем да ли постоји могућност уређења и чишћења потока Требеж, који 

протиче кроз школску улицу и центар Мрчајеваца? 

 Поред тога што је поток обрастао растињем, пун отпада, у летњем периоду легло 

змија, велики проблем представљају канализације изведене у поток као и отпадне воде 

прерађивачког предузећа које се бави прерадом шљива, што у летњем периоду изазива 

и несносан смрад“. 

 

 Одборник Марко Трнавац је поставио одборничко питање:“ За Савет за 

пољопривреду 

 Поштовани, обраћамо се председнику Комисије за доделу подстицајних средстава 

за пољопривреду са питањем да ли је дошло до фаворизовања одређених учесника 

конкурса, на начин да им раније достављена конкурсна документација и омогућена 

овера код јавних бележника мимо прописаног радног времена, и на тај начин остварено 

првенство у односу на остала лица која су конкурисала за иста средства?“ 

 

  Одборник Милан Ђевић је поставио одборничко питање: 

 „Да ли се зна неки оријентациони термин када се завршавају груби радови на 

насипању трасе ауто – пута локације која се снабдева насипом са локација из Горње 

Горевнице и Милићеваца и када се планира враћање тих оштећених путева у првобитно 

стање“. 

 

 Одборник Драгутин Ђуровић је поставио одборничко питање:  

 „Због великог интересовања грађана за коришћење субвенција по основу 

коришћења средстава за уштеду енергије молим градске службе да појасне зашто град 

Чачак није остварио та права и да ли може накнадно да упути потребну документацију 

како би накнадно стекао право на коришћење поменутих средстава?“ 
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х х х 

 

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

реда, одредио да је дан за гласање одмах, па је позвао Службу да утврди број присутних 

одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 48 одборника, па је 

председавајући констатовао да Скупштина може да пуноважно одлучује.  

 

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

није изјаснила после закљученог претреса. 

   

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа  «Регионални 

центар за управљање отпадом Дубоко» Ужице  за 2020. годину, у тексту који је усвојио 

Надзорни одбор  ЈКП  « Дубоко» Ужице на седници одржаној 26. априла 2021. године  

број  11/2 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

  

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

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја  се  Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа «Комуналац» 

Чачак  за 2020. годину, у тексту који је усвојио Надзорни одбор  Јавног комуналног 

предузећа  «Комуналац» Чачак  на седници одржаној 8. јуна 2021. године, број 158/2 и 

који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 158/3 ОД 8. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

  Усваја се Извештај о  пословању Јавног предузећа   за      водоснабдевање  

«Рзав» Ариље за  2020. годину,  у тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈП  «Рзав» 

Ариље, на седници одржаној 26. априла 2021. године број 46/2021 и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ 

АРИЉЕ БРОЈ 47/2021 ОД 26. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању  ЈКП „Водовод“ Чачак   за  2020. годину,  

у тексту који је усвојио Надзорни одбор   ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 

29. априла 2021. године број 4/12-2 и  који је одборницима  достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

    

СЕДМА ТАЧКА:  

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

  Усваја се Извештај о пословању ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци  за  2020. 

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

седници одржаној 29. марта 2021. године број 5/2021 и  који је одборницима достављен 

у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
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 ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ  5/2021 ОД 29. МАРТА 2021. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

  Усваја се Извештај о пословању ЈКП „ Чачак“ Чачак  за  2020. годину, у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „ Чачак“ Чачак  , на седници одржаној 21. 

априла 2021. године, број 2665/2  и  који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК БРОЈ 1438 ОД 26. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

  

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

 

З а к љ у ч а к 

 

  Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину, у 

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

одржаној 8. априла 2021. године,  број 328-2  и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 328-4 ОД 8. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ДЕСЕТА ТАЧКА:  

  

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

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о пословању ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2020. годину, у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈКП «Градско зеленило» Чачак, на седници 

одржаној 11. маја 2021. године, број 994/21 и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БРОЈ 994-1/21 ОД 11. МАЈА 2021. ГОДИНЕ, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

  Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац»  Чачак за 2020. 

годину, у тексту који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве «Градац» Чачак, на седници 

одржаној 28. априла 2021. године, број 06-04/2021- II и који је одборницима достављен 

у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК БРОЈ 06-04/2021-II ОД 28. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

   

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 46 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. 03. 2021. године, у тексту који је саставни део овог закључка и 

који је утврдило Градско веће града Чачка  на седници одржаној 17. јуна 2021. године,  

број 06-100/2021-III, а  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

  

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

 

З а к љ у ч а к 

  

        Усваја се Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ за 2020. годину, 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈУ 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ,   
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У 

ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 

2021/2022. ГОДИНИ,  

  

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

  

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КП. БР. 

4930/3 КО ЧАЧАК, 

  

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 47 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. 2281 КО ПРЕЉИНА, 

   

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ЧАЧКА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ИДЕАЛНОМ УДЕЛУ ½ 

КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 454/2 КО ЧАЧАК, 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

  

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 3015/4  

КО РОШЦИ,  

  

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

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

допуне дела плана у начелу.  

 

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

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

  ДЕЛА ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  НА ПОТЕСУ КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА“ 

– ЗДРАВЉАК 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

О ПРОМЕНИ  НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ „МЕЂУОПШТИНСКИ 

 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ ЗА ГРАД ЧАЧАК И 

 ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

тако што се именује Лела Павловић. 

 

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

 

 РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК 

 

тако што се именује  Делфина Рајић. 

 

  Решења су саставни део записника. 

 

* * * 

 

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

одлучивање по свим тачкама дневног реда, закључио девету  седницу Скупштине у 13 

сати и 30 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-110/2021-I 

29. и 30. јун 2021. године 

 

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

Извод из Записника са 9. седнице усвојен је на 10. седници Скупштине града Чачка 

одржаној 19. августа 2021. године. 


