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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ОСАМНАЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 3. августа  2022. године, у сали 

 Скупштине града Чачка 

 

 

 

Седница је почела у 10 сати и 5 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 42 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја заседања нису присуствовали одборници Марко 

Достанић, Олгица Ракић, Мина Ранковић, Ило Михајловски, Радован Шеварлић, 

Драган Уљаревић, Биљана Миладиновић, Оливера Мартаћ, Милош Марић и Невена 

Павловић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали градоначелник, 

заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по тачкама дневног реда и представници 

средстава јавног информисања.   

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је достављен извод из 

записника са седамнаесте седнице Скупштине ради усвајања, па је питао да ли има 

примедби на извод из записника.  

 

 Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је ставио извод из 

записника на гласање. 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са седамнаесте седнице Скупштине, одржане 26. и 

27. јула 2022. године, без примедби. 

 

Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је предлог дневног 

реда достављен уз позив за седницу, па је питао да ли има предлога за измену или 

допуну дневног реда. 

 

Пошто није било предлога за измену и допуну дневног реда, председник 

Скупштине је ставио на гласање предлог дневног реда. 

 

Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против и уздржаних, утврдила следећи 
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Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2022. 

годину  

 

2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. године до 

30.06.2022. године 

 

3. Предлог изменe кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за 

буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и 

Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину  

 

4. Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – Јездина - 

Лозница“ у Чачку  

 

5. Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији града Чачка 

 

6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о одобравању и финансирању 

Програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку 

 

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

предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2022/2023. 

години 

 

8. Предлог решењa о прибављању у јавну својину доградњом школске зграде и 

фискултурне сале ОШ „Др Драгиша Мишовић“  

 

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

пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2022. 

године 

 

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

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину 

 

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

пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину 
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12. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма рада ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину 

 

13. Предлог одлуке о давању сагласности на Измену програма рада и Финансијског 

плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2022. 

годину 

 

14. Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног 

економског развоја за 2022. годину 

 

15. Предлог одлуке о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се такси 

превоз мора обављати на територији града Чачка 

 

16. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

17.  Одборничка питања и одговори    

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

                           града Чачка за 2022. годину  

  

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Миладинка Ђукић, Радивоје Домановић, Никола 

Наумовић, Драган Бисенић, Стефан Радовановић, Зорица Кнежевић, Марко Трнавац, 

Драгутин Ђуровић, Велимир Илић, Немања Трнавац, члан Градског већа, Иван Рвовић, 

Раденко Лазић, Александар Максимовић, Славица Драгутиновић, члан Градског већа, 

Маријана Глишић и Мирослав Петковић, помоћник градоначелника. 

 

На основу члана 50. Пословника о раду Скупштине за реч су се јавили Радивоје 

Домановић  и Маријана Глишић. 

 

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

претрес у начелу.  

 

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. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период 

                              од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
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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. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог изменe кадровског плана градских управа града Чачка,  

                             Службе за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну  

                             ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града  

                             Чачка за 2022. годину  

 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог измена и допуна Плана генералне регулације 

                                 „Парменац – Јездина - Лозница“ у Чачку  

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднеле су Вера Јаковљевић, 

начелница Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представница 

обрађивача „Урбанпројект“ ад Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да су на Предлог измена и допуна Плана амандмане поднели одборници 

Никола Наумовић и Предраг Кузмановић. 

 

Амандман на Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – 

Јездина - Лозница“ у Чачку који је поднео одборник Никола Наумовић, Градско веће и 

Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине су прихватили, 

па постаје саставни део Предлога измена и допуна Плана и Скупштина се о њему 

посебно  не изјашњава. 

 

Амандман на Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Парменац – 

Јездина - Лозница“ у Чачку (графички приказ) који је поднео одборник Предраг 

Кузмановић, Градско веће и Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту 

животне средине су прихватили, па постаје саставни део Предлога измена и допуна 

Плана и Скупштина се о њему посебно  не изјашњава. 
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 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање о предлогу акта у начелу и целини, обавити у дану за гласање. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне 

                           заштите на територији града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу.  

 

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 одлуке о изменама и допунама Одлуке о одобравању 

                               и финансирању Програма за задовољавање потреба и интереса  

                               грађана у области спорта у Чачку 

 

 

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

начелница Градске управе за друштвене делатности.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу.  

 

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. 

 

 

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

                               групама у предшколским установама чији је оснивач град 

                               Чачак у радној 2022/2023. години 

 

 

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

начелница Градске управе за друштвене делатности.      
 

Председник Скупштине је отворио претрес.   

 

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

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

гласање. 
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ОСМА ТАЧКА: Предлог решењa о прибављању у јавну својину доградњом 

                            школске зграде и фискултурне сале ОШ „Др Драгиша Мишовић“  

 

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

начелница 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. 

 

 

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

                                програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

коришћења буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

одржавања чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2022. 

године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Бранко Пејица, в.д. 

директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Немања Трнавац, члан Градског већа. 

 

Игор Трифуновић, председник Скупштине је у 13 сати и 5 минута одредио паузу 

у раду седнице Скупштине у трајању од 5 минута, због техничких проблема. 

 

Скупштина је наставила рад у 13 сати и 10 минута. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Бранко Пејица, в.д. 

директора 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. 

 

 

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

                                 програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Срђан Бошковић, в.д. 

директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 
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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. 

 

 

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

                                           програма пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

коришћења буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину 

 

 

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

директора ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

 

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

                                         програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

                                         за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар Никитовић, 

представник ЈУ „Туристичка организација Чачка“. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Зорица Кнежевић и Марко Трнавац. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Александар 

Никитовић, представник 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. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измену програма рада 

                                        и Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски  

                                        центар „Младост“ Чачак за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Матија Братуљевић, в.д. 

директора Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак. 
 

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

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

гласање. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма  

                                           локалног економског развоја за 2022. 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. 

 

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

начелу.  

 

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. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по 

                                        којој се такси превоз мора обављати на територији града Чачка 

 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Владимир Савковић. 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 

 

 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: 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, која је изнела 

предлоге које је Комисија утврдила на седници одржаној 3. августа  2022. године и то: 

 

1. Предлог решења о именовању директора Јавне установе „Туристичка организација 

Чачка“ Чачак     

  

2. Предлог решења о давању сагласности за именовање директора Регионалног центра 

за таленте Чачак                                                                                                                              
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3. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора 

Центра за социјални рад града Чачка 

 

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

Основне школе за образовање одраслих у Чачку 

 

5. Предлог решења о именовању Школског одбора Техничке школе у Чачку 

 

6. Предлог решења о именовању Школског одбора ОШ „Танаско Рајић“ Чачак 

 

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

ОШ „Степа Степановић“ у Горњој Горевници 

 

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

Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ у Чачку    

 

9. Предлог решења о разрешењу  председника Надзорног одбора Установе                  

    културе „Градско позориште  Чачак“ Чачак    

 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Зорица Кнежевић и Антонела 

Луковић. 

 

Пошто се више 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. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена одборничка питања.  

 

  Одборник Драгутин Ђуровић није био задовољан достављеним одговором на 

постављено одборничко питање у вези површинских вода у Улици 66. 

 

 Игор Трифуновић, председник Скупштине, дао је додатна појашњења у вези 

одборничког питања одборника Драгутина Ђуровића. 

 

 Затим су одборници постављали нова одборничка питања. 

 

        Oдборница Бранка Павловић је поставила одборничко питање: 

 

 „Мештани улице 564 из МЗ Љубић поље, моле да им се асфалтира улица у 

дужини од 200 метара, која је већ годинама остала једина не асфалтирана у окружењу. 

За решавање овог питања мештани су се обраћали представницима Јединице 

локалне самоуправе, помоћнику градоначелника Милану Бојовићу, директору Градца, 

али без успеха. 
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У име мештана МЗ Љубић поље, молим за одговор да ли је и када у плану 

асфалтирање улице 564? 

Све је уредно одрађено што се тиче имовинско правних односа, потребно је да 

надлежни изађу на терен, изврше премер и приступе асфалтирању“. 

 

Oдборница Ивана Лукић Дачовић је поставила одборничкa питањa: 

 

1. „Имајући у виду да проблем нерешеног питања канализације датира већ 

годинама, за од преко 20 домаћинстава на парцели изнад цркве у Мрчајевцима, у 

непосредној близини школе, где фекалије иду каналом уз сам пут ширећи 

неподношљив смрад (нарочито у летњем периоду), а узимајући у обзир да су овим 

ребалансом буџета планирана средства за изградњу система канализације у МЗ 

Мрчајевци (крак изнад цркве), постављам питање: Да ли је планирана у скоријој 

будућности реализација овог пројекта?“. 

 

2. „Када ће наставити са радовима на санацији обале и прочишћавању потока 

требеж у школској улици у Мрчајевцима? 

Поток који протиче центром Мрчајеваца, у школској улици је обрастао 

растињем, пун отпада и фекалних вода изведених у поток. Ситуација је додатно 

погоршана обрушавањем обале потока, које за последицу има устајалост воде са 

фекалијама испод моста на путу у школској улици али и обрушавање пута који пар 

домаћинстава користи.  

ЈП „Градац“ је прошле јесени започео радове на санацији обале како би се 

спречио даљи одрон пута, изградњом потпорног зида у дужини од око 3м (што је само 

део од планираног), и ту се стало са радовима. У међувремену је дошло до одрона и тог 

подасутог дела што је направило проблем већим но што је био пре извођења било 

каквих радова, јер је дошло до потпуног закрчења потока. Грађани су се обратили и 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, где је инспекторка изласком 

на терен у мају месецу ове године констатовала да је неопходно одмах наставити са 

изградњом потпорног зида као јединим решењем овог проблема, о чему је дописом 

обавестила и руководство града, али ни до дана данашњег није ништа урађено по том 

питању“. 

 

Oдборница Гордана Марјановић је поставила одборничко питање:  

 

 „Незадовољни одговором који смо добили од надлежних поново се обраћам са 

низом питања у жељи да потпуно разумемо и исправимо неке чињенице. 

 Одговор обилује нетачним подацима, а садржина одговора оставља низ 

нејасноћа. 

 Прва чињеница која се наводи у одговору је да је питање постављено пре више 

година, а приступило се решавању тек пре нешто више од годину дана! 

 Навод који не одговара истини је чињеница да све гараже нису изграђене пре 40 

година, најсолидније, које заузимају највише простора изграђене су пре највише 

десетак година, ограђујем се од навода који може бити непрецизан, али градњу гаража 

сам ја видела, а у овом стану живим 17 година. 

 Невешт одговор зашто гараже нису уклоњене за време важења прописа када је 

читав низ пристојних гаража уклоњен на територији Чачка, не знају зашто, је у најмању 

руку неозбиљан. 
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 Остали смо ускраћени за низ одговора: Уколико је поништено решење 

Грађевинске инспекције, шта је даље наложено тим решењем? У каквом статусу су сада 

те гараже, легалне или нелегалне? 

 Да ли дрски власници даље могу да прете „пауком“ уколико се неко паркира 

испред узурпираног јавног простора на којем су објекти? 

 Логика налаже да би требало да се објекти легализују и да се плаћа порез на 

њих, питање је да ли су захтеви за легализацију поднети? Да ли су на сателитском 

снимку препознати као нелегални објекти? 

 Значи ли то, да сходно тумачењу закона у овом одговору свако од нас може да 

на јавној површини изгради објекат суботом и недељом кад инспекција не ради и у 

понедељак се ту ништа не може сходно слову закона, јер је стање затечено? Ако је тако, 

онда ће станари склепати свако неку разнобојну дашчару и имати право коришћења. 

 Молим вас да у давању одговора будете прецизнији, потпунији и озбиљнији јер 

међу тражиоцима овог одговора има писмених људи“. 

 

х х х 

 

Пошто је завршена расправа по свим тачкама дневног реда, председник 

Скупштине је, у складу са чланом 132. став 3. Пословника, одредио да дан за гласање 

буде одмах, па је позвао Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници Скупштине присуствује 49 одборника, па 

је председавајући констатовао да постоји кворум за пуноважно одлучивање.  

 

 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда. 

 

ПРВА ТАЧКА: 

 

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

Одлуку  у начелу. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДРУГА 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 извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. 

године до 30.06.2022. године, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 
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 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Измене кадровског плана су саставни део записника. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:   

 

Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

Измене и допуне Плана  у начелу. 

 

  Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПАРМЕНАЦ-ЈЕЗДИНА-ЛОЗНИЦА“  У ЧАЧКУ, 

 

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

 

 Измене и допуне Плана су саставни део записника. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

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

у начелу. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА,   

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

  

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

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 

ПРОГРАМА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА У ЧАЧКУ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 49 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 

2022/2023. ГОДИНИ, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА: 

    

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

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДОГРАДЊОМ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ И 

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ОШ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“, 

  

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

 

 Решење је саставни део записника. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

  

а) 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 2022. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је, затим са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ  ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2022. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је, затим 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 

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

   

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

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ  

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

   

а) Скупштина је, затим 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  ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

   

 б) Скупштина је, затим са 48 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 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  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 РАДА ЈУ 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

   

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

      

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

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

начелу. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2022. ГОДИНУ, 
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у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је, са 47 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У ОКВИРУ ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ СЕ ТАКСИ 

ПРЕВОЗ МОРА ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

  

1) Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

 „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Војин Јаковљевић. 

 

 

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

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА  

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК 

 

тако што се даје сагласност Управном одбору Регионалног центра за таленте Чачак за 

именовање проф. др Светислава Марковића из Чачка, за директора Регионалног центра 

за таленте Чачак. 

 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

 

тако што се разрешава Александар Јездић,  а именује Владимир Ерић. 

 



17 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Ивона Радојевић,  а именује Драгиша Гавриловић. 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЧАЧАК 

 

тако што се именују Зорица Костић, Бранко Антић, Никола Бошковић, Ивана 

Икодиновић, Икодин Плазинић, Велибор Вујашевић, Јелена Чворовић, Ивана Ћендић, 

Иван Марковић. 

 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ТАНАСКО РАЈИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују Биљана Рубаковић, Данијела Стојановић, Ана Миладиновић, 

Марија Јовић, Иван Дробњак, Звонко Котлајић, Мића Мијаиловић, Драгана Рамовић, 

Предраг Станишић. 

  

 

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

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 

               

тако што се разрешава Радован Танасијевић,  а именује Раде Ћирковић. 

 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК            
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тако што се разрешава  Марко Мосић, а именује Александар Ракић. 

 

 

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

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО  ПОЗОРИШТЕ  ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Бранко Драгићевић.  

 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

* * * 

   

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

одлучивање по свим тачкама дневног реда, закључио осамнаесту  седницу Скупштине у 

15 сати. 

 

Цео ток седнице Скупштине је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-120/2022-I 

3. август 2022. године 

 

 

                СЕКРЕТАР                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

Извод из записника са 18. седнице Скупштине усвојен је на 19. седници одржаној 28. и 

29. октобра 2022. године. 


