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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ДЕВЕТНАЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 28. и 29. октобра 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 се од ове седнице 

Скупштине, у раду на седници, примењује електронски систем, указао на предности 

овог система и укратко објаснио начин функционисања е-парламента. 

 

Затим је позвао одборнике да изврше пријаву присуства на електронски систем. 

 

 Председник Скупштине је, потом, обавестио одборнике да седници, на почетку, 

на основу електронске евиденције, присуствује 53 одборника и да постоји кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.  

 

 Затим је обавестио Скупштину да га је, у складу са чланом 122. Пословника, 

одборник Радивоје Мијаиловић обавестио да је, из оправданих разлога, спречен да 

присуствује седници. 

 

Седници првог дана заседања нису присуствовали одборници Ирена 

Радивојевић, Славољуб Пипер, Стефан Радовановић, Мина Ранковић, Радивоје 

Мијаиловић, Јасмина Петковић, Биљана Миладиновић, Предраг Радовановић, 

Александар Матијашевић, Владе Ђукановић, Милош Марић и Милош Обреновић. 

 

 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.   

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

из записника са осамнаесте 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 и обавестио одборнике да се изјашњавање спроводи употребом 

електронског система за гласање. 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са осамнаесте седнице Скупштине, одржане 3. 

августа 2022. године, без примедби. 
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Пошто није било предлога за измену и допуну дневног реда, председник 

Скупштине је ставио на гласање предлог дневног реда и обавестио одборнике да се 

изјашњавање спроводи употребом електронског система за гласање. 

 

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

следећи 

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог решења о престанку мандата одборника 

 

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

30.09.2022. године 

 

3. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак за 2021/2022 

 

 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада 

Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2022/2023. годину 

 

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

Статута Предшколске Установе „Радост“ Чачак 

 

4. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак за 2021/2022 

 

 б) Предлог одлуке  о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 

установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2022/2023. годину 

 

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

Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

 

5. Предлог одлуке  о давању сагласности на План рада Регионалног центра за 

таленте Чачак за школску 2022/2023. годину 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Изменe и допунe Годишњег програма 

пословања и Плана рада “Градске стамбене агенције“ Чачак за 2022. годину 

 

7. Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

 

8. Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима  

 

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

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину 

 

 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Допуну програма коришћења 

буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину 



3 

 

 

10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне енергије 

за крајње купце 

 

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

пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Чачак“ Чачак број  6842/2 од 23. септембра 2022. године 

 

11.  Предлог одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене града 

Чачка 

 

12.  Предлог одлуке о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за 

узбуњивање града Чачка 

 

13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе Дом културе 

Чачак 

 

14. Предлог одлуке о допуни Одлуке о градским управама 

 

15. Предлог одлуке о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање 

времена и узрока смрти ван здравствене установе и издавање потврде смрти 

 

16. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног 

топловода и прикључне коморе за потребе зграде на Љубић кеју намењене 

избеглим лицима 

 

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

парцели број 492/1 КО Чачак 

 

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

парцелама број 525/1 и 525/2 обе КО Чачак 

 

19. Предлог решења о давању на коришћење објекта и пословног простора и 

давање сагласности за издавање у закуп пословног простора Месној заједници 

Горња Трепча 

 

20. а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и 

путеве „Градац“ Чачак 

 

б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак 

 

21. а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ 

Мрчајевци 
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б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

22. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

23. Одборничка питања и одговори    

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог решења о престанку мандата одборника 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да је писану оставку на 

функцију одборника доставила Ивана Вукајловић. Комисија за кадрове и мандатно-

имунитетска питања је предложила да Скупштина донесе Решење о престанку мандата 

одборници. С обзиром на то, председник Скупштине је констатовао да је Ивани 

Вукајловић престао мандат одборника у Скупштини  града, даном подношења оставке, 

16. августа 2022. године.        

 

 Решење је саставни део записника. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2022. 

                              године до 30.09.2022. године 

 

 

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, Велимир Илић, Зорица Кнежевић, 

Немања Трнавац, члан Градског већа, Антонела Луковић, Иван Глишић, члан Градског 

већа, Марко Трнавац, Миладинка Ђукић и Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

У току претреса, на основу члана 50. Пословника, за реч су се јављали Слободан 

Бодић, Велимир Илић, Радивоје Домановић и Александар Максимовић. 

 

Право на реплику искористили су Радивоје Домановић и Велимир Илић, а 

Немања Трнавац, члан Градског већа је одговорио на реплику.  

 

Мирослав Петковић, помоћник градоначелника, је указао на повреду члана 130. 

Пословника. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

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

претрес и ставио на гласање Извештај о извршењу буџета. Обавестио је одборнике да 

се изјашњавање спроводи употребом електронског система за гласање.  
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  Скупштина је са 45 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 30.09.2022. године, који је поднела Градска управа за финансије града Чачка  

и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске  

                                  установе „Радост“ Чачак за 2021/2022 

 

 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм рада  

     Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2022/2023. годину 

 

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

     Статута Предшколске Установе „Радост“ Чачак 

 

 

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

директорка Предшколске установе „Радост“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Маријана Глишић и Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

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

директорка Предшколске установе „Радост“ 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. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске  

                                       установе „Моје детињство“ Чачак за 2021/2022 

 

 б) Предлог одлуке  о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске  

     установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2022/2023. годину 

 

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

     Статута Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Сузана Симеуновић, 

директорка Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали Славица Драгутиновић, члан Градског већа, Радивоје 

Домановић, Маријана Глишић и Милка Владисављевић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Сузана Симеуновић, 

директорка Предшколске установе „Моје детињство“ 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: Предлог одлуке  о давању сагласности на План рада Регионалног 

                            центра за таленте Чачак за школску 2022/2023. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је др Светислав Марковић, 

директор Регионалног центра за таленте Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Славица Драгутиновић, члан Градског већа и Игор 

Трифуновић. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Изменe и допунe Годишњег 

                               програма пословања и Плана рада “Градске стамбене агенције“ Чачак 

                               за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Његош Ракоњац, 

представник „Градске стамбене агенције“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта  

                               Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Чачак са Законом 

                               о јавним предузећима 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

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. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта 

                             Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом 

                             о јавним предузећима  

 

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. 

 

 

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

                                    програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

                                    за 2022. годину 

 

 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Допуну програма коришћења 

     буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Дејан Ћосић, в.д. 

директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

х х х 

 

 Председник Скупштине је у 14 сати и 20 минута одредио паузу у раду 

Скупштине у трајању од 5 минута. 

 

 Скупштина је наставила рад у 14 сати и 30 минута. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени топлотне  

                                     енергије за крајње купце 

 

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

     пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 

    ЈКП „Чачак“ Чачак број  6842/2 од 23. септембра 2022. године 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Данко Ћаловић, директор 

ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Зорица Кнежевић и Драгутин 

Ђуровић. 

 

У току претреса, на основу члана 50. Пословника, за реч се јавио Радивоје 

Домановић. 

 

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. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о образовању јединица цивилне заштите  

                                          опште намене града Чачка 

 

 

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

Службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је  учествовао Ило Михајловски. 

 

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

шеф Службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове. 

 

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. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о образовању специјализоване јединице 

                                         цивилне заштите за узбуњивање града Чачка 

 

 

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

Службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

На основу члана 50. Пословника за реч се јавила Маријана Глишић. 
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 На питања и примедбе одговарао је Братислав Зечевић, шеф Службе за 

безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове. 

 

 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. 

 

Председник Скупштине је, на основу члана 112. Пословника, обавестио 

одборнике да ће Скупштина наставити рад после 18 сати. 

 

Затим је председник Скупштине, на основу члана 159. Пословника, у 15 сати и 

30 минута, одредио паузу у раду Скупштине до 17 сати и 30 минута. 

 

 Скупштина је наставила рад у 17 сати и 35 минута. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе 

                                        Дом културе Чачак 

 

 

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 Радивоје Домановић, Драган Бисенић, Зорица 

Кнежевић и Антонела Луковић. 

 

За реч се јавио Никола Наумовић и указао на повреду члана 148. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о допуни Одлуке о градским управама 

 

 

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. 
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У претресу је учествовала Зорица Кнежевић. 

 

 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. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о организацији рада доктора медицине за 

                                         стручно утврђивање времена и узрока смрти ван здравствене  

                                         установе и издавање потврде смрти 

 

 

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. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић и Радивоје Домановић. 

 

 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. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом  

                                          прикључног топловода и прикључне коморе за потребе зграде 

                                          на Љубић кеју намењене избеглим лицима 

 

 

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. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из 

                                               јавне својине на кат. парцели број 492/1 КО Чачак 

 

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

начелница 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. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне  

                                             својине на кат. парцелама број 525/1 и 525/2 обе КО Чачак 

 

 

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. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење објекта и пословног  

                                              простора и давање сагласности за издавање у закуп 

                                              пословног простора Месној заједници Горња Трепча 

 

 

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. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

                                             директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно  

                                             планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 

 

б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за  

    урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве 

    „Градац“ Чачак 

 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор  

                                                      директора Јавног комуналног предузећа за водовод,  

                                                      одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног  

    предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

 

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. 

 

х х х 

 

Председник Скупштине је у 18 сати и 25 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за суботу, 29. 

октобар 2022. године у 10 сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила рад у суботу, 29. октобра 2022. године, у 10 сати и 5 

минута. 

 

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

Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је констатовао да, у складу са чланом 117. став 3. 

Пословника, постоји кворум за рад, јер седници на основу електронске евиденције, 

присуствује 49 одборника.  

 

Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Ирена Радивојевић, Марко Достанић, Славољуб Пипер, Стефан 

Радовановић, Владимир Радосавчевић, Александар Максимовић, Мина Ранковић, 

Даница Дуњић Марковић, Јасмина Петковић, Биљана Миладиновић, Предраг 

Радовановић, Александар Матијашевић, Владе Ђукановић, Велимир Илић, Милош 

Марић, Милош Обреновић, Горан Петковић и Марко Трнавац. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 
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ДВАДЕСЕТ ДРУГА 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 27. октобра 2022. године и то: 

 

1. Предлог решења о именовању Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку 

 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Управног одбора 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

 

3. Предлог решења о именовању председника Надзорног одбора Установе културе 

„Градско позориште  Чачак“ Чачак    

 

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора 

Установе Спортски центар „Младост“ Чачак 

 

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

Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак    

 

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

Техничке школе у Чачку 

 

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

Прехрамбено угоститељске школе у Чачку       

 

8. Предлог решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа града Чачка  

 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  

 

У претресу су учествовали  Радивоје Домановић и Гордана Марјановић. 

 

На питања изнета у току претреса одговарала је Гордана Крљанац, председник 

Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена одборничка питања.  

 

  Одборник Стаменко Раденковић је изјавио да је делимично задовољан 

достављеним одговором у вези набавке столица за ђачку кухињу у ОШ „Владислав 

Петковић-Дис“.  
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 Одборник Стаменко Раденковић се није изјаснио о достављеном одговору на 

одборничко питање у вези водоснабдевања у месним заједницама Жаочани, Петница, 

Премећа и Качулице са изворишта Кукићи. 

 

 Затим су одборници постављали нова одборничка питања. 

 

Одборница Гордана Марјановић је поновила више пута постављено 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 не 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 кад је 

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

најмању руку неозбиљан. 

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“. 

 

 Одборник Радивоје Домановић је негодовао јер није добио одговоре на 

постављена одборничка питања у вези извода из бирачког списка и пута у 

Милићевцима. 

 

 Затим је поставио два нова одборничка питања: 

1. „1) Ко су чланови и председник Стручног тима за предузимање радњи које 

претходе давању концесије за обављање јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града Чачка, ко их је и када поставио, који су 

задаци овог Стручног тима и у ком року треба да их обаве? 

2) Које задатке и документе је Стручни тим до сада обавио, односно донео? 

3) Када су одржане седнице овог Стручног тима? 

4) Који су разлози зашто до данас Стручни тим није обавио постављене задатке 

и ко је одговоран за неиспуњење задатака Стручног тима? 
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5) Када ће град Чачак закључити уговор о поверавању обављања јавног 

линијског превоза путника у Чачку према важећим прописима и зашто до сада овај 

уговор није закључен? 

6) Да ли је Градоначелник града Чачка закључио анекс уговора о обављању 

јавног линијског превоза путника и уговор о превозу у градском и приградском превозу 

на територији града Чачка по субвенционисаној цени за 2022. годину са 

„Аутопревозом“ Чачак? Ако јесте, тражим да ми се доставе фотокопије ових уговора.  

7) Колико новца ће град Чачак укупно за 2022. годину уплатити „Аутопревозу“ 

Чачак по свим основама (превоз по субвенционисаним ценама, превоз ђака основних и 

средњих школа, превоз до посла запослених у школама, предшколским установама, 

градским управама и другим корисницима градског буџета и друго)?“. 

 

2. „Доставити списак корисника субвенција у пољопривреди за 2022. годину“.  

 

 Председник Скупштине, Игор Трифуновић је дао појашњења у вези постављеног 

одборничког питања које се односило на обављање јавног линијског превоза путника. 

 

 Затим се за реч по члану 50. Пословника, јавио Радивоје Домановић. 

 
Oдборник Стаменко Раденковић је поставио следеће одборничко питање:  

„Родитељи чија деца иду у основну школу „Владислав Петковић Дис“ у Заблаћу 

а користе кухињу питају зашто деца немају столице, већ доручкују стојећи, да ли је 

могуће да град набави / купи 30 (тридесет) столица да деца доручкују седећи?“. 

 

Одборник Раденко Лазић је поставио следеће одборничко питање: 

„Фебруара месеца 2014. године, на захтев МЗ Милићевци, урађен је главни пројекат 

за реконструкцију некатегорисане деонице пута Никшићи – Милићевачка река – 

Савића кућа, на К.П. 1200, К.П. 1207, К.П. 1215/2, К.П. 1401/2, К.П. 1399/3 и К.П. 2559 

КО Милићевци. 

МЗ Милићевци за изградњу овог пројекта из самодоприноса уложила је 700.000 

динара. Пројекат је урадио „Урбан пројект“. 

Пут се тренутно налази у веома лошем стању, тако да становници тог подручја 

имају отежан приступ својим домаћинствима. 

Моје питање је: Када је у плану извођење радова према пројектно техничкој 

документацији, и да ли је могуће евентуално извршити санацију ове деонице пре зиме 

како би грађани могли обављати своје свакодневне активности неометано“. 

 

Одборница Милка Владисављевић је поставила следеће одборничко питање:  

„Да ли су по закону директори дужни да запосле инвалидна лица у прописаном 

проценту, уколико се закон не поштује коме иста лица могу да пријаве неправилности“. 

 

х х х 

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

реда, одредио да дан за гласање буде одмах по завршетку претреса по тачкама дневног 

реда.    

  

Председник Скупштине је обавестио Скупштину да, на основу електронске 

евиденције, седници присуствује 50 одборника, па је констатовао да Скупштина може 

пуноважно да одлучује.  
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 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда  о којима се Скупштина 

није изјаснила после закљученог претреса. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

  

 а)  Скупштина је са 46 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2021/2022. 

годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Радост“ Чачак, на 

седници 13. септембра 2022. године, број 1881, и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

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

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2022/2023. 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 ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК, 

  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

     

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

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак за 2021/2022. годину, који је усвојио Управни одбор 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, на седници 15. септембра 2022. 
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године, број 4234, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

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

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

  

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНE И ДОПУНE ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА РАДА “ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 

2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 

СЕДМА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: 

    

 Скупштина је  са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

а) Скупштина је, затим са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 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 49 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, 

донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ,  
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је, затим са 45 гласова за, 2 гласа против, уз 1 уздржани глас, 

донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

КРАЈЊЕ КУПЦЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

   

 б) Скупштина је, затим са 47 гласова за, 1 гласом против, уз 1 уздржани глас, 

донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ЧАЧАК“ 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 49 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  6842/2 ОД 23. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

   

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

у начелу. 

 

  Скупштина је  са 50  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ  

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

Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

у начелу. 

 

  Скупштина је  са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 

УЗБУЊИВАЊЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

   

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

    

Скупштина је, затим са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ  

ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

у начелу. 

 

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

   

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

Одлуку  у начелу. 

 

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

   

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

 И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ СМРТИ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је, затим са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА 

И ПРИКЉУЧНЕ КОМОРЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗГРАДЕ НА ЉУБИЋ КЕЈУ  

НАМЕЊЕНЕ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА,  

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је, затим са 49 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, 

донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛИ БРОЈ 492/1 КО ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење је саставни део записника. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је, затим са 49 гласова за, без гласова против и 1 уздржаним гласом, 

донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 525/1 И 525/2 ОБЕ КО ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ДАВАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА МЕСНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ ГОРЊА ТРЕПЧА, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

  

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

   

 б) Скупштина је, затим са 49 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, 

донела 

  

Т Е К С Т 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 

ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: 

 

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

  

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

   

 б) Скупштина је, затим са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

Т Е К С Т 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

 „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ,  

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се именују Милојко Калосеровић, Сибин Славковић, Зорица Станковић, 

Младен Ђуровић и Братислав Зечевић. 

 

 

2) Скупштина је са 50 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешавају Марко Протић и Ана Вукашиновић, а именују Милица 

Ћаловић и Драгана Јаковљевић. 
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3) Скупштина је са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

 РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО  ПОЗОРИШТЕ  ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Стефан Баук.    

 

 

4) Скупштина је са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

 О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Бранко Драгићевић, а именује Мирко Ћурчић. 

 

 

5) Скупштина је са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

„ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК 

               

тако што се разрешава Александар Ракић, а именује Зорица Каранац. 

 

 

6) Скупштина је са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Ивана Ћендић, а именује Мирчета Лечић. 

 

 

7) Скупштина је са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешавају  Јелена Чајетинац и Романа Филиповић, а именују Ката Винић 

и Жељко Вујичић. 

 

 

8) Скупштина је са 46 гласова за, без гласова против, уз 3 уздржана гласа,  

донела 
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 РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

 КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

 

 у саставу Богдан Димитријевић, Зоран Грујичић, Драган Шулубурић, Славко 

Мајсторовић и Надежда Симовић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

  

* * * 

   

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

одлучивање по свим тачкама дневног реда, закључио деветнаесту  седницу Скупштине 

у 11 сати и 5 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-176/2022-I 

28. и 29. октобар 2022. године 

 

 

 

                СЕКРЕТАР                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

Извод из записника са 19. седнице Скупштине усвојен је на 20. седници одржаној 1. и 2. 

децембра 2022. године. 

 


