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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ДВАДЕСЕТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 1. и 2. децембра 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 позвао одборнике да изврше пријаву присуства 

употребом електронског система.   

 

 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 су га, у складу са чланом 122. Пословника, 

одборници Ило Михајловски и Маријана Глишић обавестили да су, из оправданих 

разлога, спречени да присуствују седници. 

 

Седници првог дана заседања нису присуствовали одборници Мина Ранковић, 

Слободан Бајић, Ило Михајловски, Марина Ђурић, Рашко Јоксић, Биљана 

Миладиновић, Милан Ђевић, Маријана Глишић, Милош Обреновић 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.   

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

из записника са деветнаесте 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, уз 1 уздржани глас, донела 

следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са деветнаесте седнице Скупштине, одржане 28. и 

29. октобра 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. 

 

Затим се за реч, на основу члана 50. Пословника о раду, јавио Милош Марић. 

 

Скупштина је, потом, са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, утврдила 

следећи 

 

Д н е в н и   р е д 

 

 

1. Предлог одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Чачка  

 

2. А) Предлог одлуке о додели Децембарске награде града за 2022. годину 

 

Б) Предлог одлуке о додели звања Почасног грађанина града Чачка 

 

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

годину 

 

4. A) 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  буџетске 

помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

5. 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 Измене и допуне програма 

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

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину 

 

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

„Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину 

 

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

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

годину 

 

9. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома 

културе Чачак 

 

10.  Предлог одлуке о изради Плана развоја града Чачка  

 

11. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности 

јавних предузећа за период од 01.01 – 30.06.2022. године (I и II квартал) 
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12.  Предлог одлуке о допунама Одлуке о манифестацијама у области културе од 

значаја за град Чачак 

 

13.  Предлог одлуке о акустичком зонирању и мерама за заштиту од буке 

 

14.  Предлог одлуке о посебним условима за уређење и опремање  угоститељских 

објеката уређајима за одвођење дима, паре и мириса 

 

15.  Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-

Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (центар) 

 

16.  Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани-Љубић“ у 

Чачку  

 

17.  Предлог програма о Изменама и допунама програма коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину 

 

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

парцели бр. 757/2 КО Чачак  

 

19.  Предлог решења o прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 729, 728/3 и 

727/3 све у КО Трбушани 

 

20.  Предлог решења о размени к.п. бр. 1283/2 за к.п. бр. 1284/3 обе у КО Доња 

Трепча 

 

21.  Предлог решења о разрешењу односно избору председника Савета  за социјалну 

заштиту и остале друштвене делатности 

 

22.  Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

23.  Одборничка питања и одговори    

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о потврђивању мандата одборника 

                           Скупштине града Чачка  

 

   

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

председница Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес.  

  

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

позвао одборнике да се о Предлогу одлуке изјасне употребом електронског система. 
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Скупштина је са 51 гласом за, без гласова против и уздржаних донела 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКA 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

         којом се потврђује мандат Рашку Јоксићу. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да нови одборник, из оправданих 

разлога, није присутан на седници и да ће, у складу са чланом 12. Пословника о раду 

Скупштине, заклетву положити на првој наредној седници.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о додели Децембарске награде 

                                   града за 2022. годину 

 

Б) Предлог одлуке о додели звања Почасног грађанина града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Предраг Теофиловић, 

заменик председника Комисије за обележавање празника и доделу признања.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Никола Наумовић, Петар Јанковић, Марко Трнавац, 

Милош Марић, Сања Ћаловић, Надица Никетић, Миладинка Ђукић и Стефан 

Радовановић.  

  

Председник Скупштине је закључио претрес, обавестио одборнике да се о 

сваком предлогу гласа посебно и позвао одборнике да се о предлозима изјасне 

употребом електронског система. 

 

А) Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да Децембарску 

награду града за 2022. годину добије Татјана Обрадовић, хранитељица. 

 

За овај предлог било је  49  гласова за, без гласова против и уздржаних. 

 

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да Децембарску награду 

града за 2022. годину добије  Слободан  Спасовић, привредник. 

 

За овај предлог било је  49 гласова за, без гласова против и уздржаних. 

 

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да Децембарску награду 

града за 2022. годину добије  Издравачка кућа „Пчелица Издаваштво“ ДОО Чачак. 

 

За овај предлог било је  47 гласова за, без гласова против и уздржаних. 

 

Председник Скупштине је, с обзиром на исход гласања, констатовао да је 

Скупштина града Чачка донела 
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О Д Л У  К У 

О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

   

Б) Скупштина је, са 44 гласа за, без гласова против, уз 5 уздржаних гласова, 

донела 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА ЧАЧКА 

 

којом се звање Почасног грађанина града Чачка додељује Борисаву Бори Ђорђевићу.  

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

 Председник Скупштине, Игор Трифуновић је честитао свим добитницима. 

 

 

ТРЕЋА 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 Стефан Радовановић, Јасменка Луковић, Зорица 

Кнежевић, Никола Наумовић, Миладинка Ђукић, Антонела Луковић, Бранка Павловић, 

Неда Шутић и Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

На основу члана 50. Пословника о раду за реч су се јавиле Гордана Марјановић и 

Јасменка Луковић. 

 

Право на реплику искористила је одборница Антонела Луковић, на излагање 

одборнице Гордане Марјановић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог одлуке у начелу. Позвао је одборнике да се о Предлогу одлуке изјасне 

употребом електронског система. 

 

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

Одлуку у начелу. 

 

 Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

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

Предлог одлуке у целини. 
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 Скупштина је затим са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, 

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. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: A) 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  буџетске 

помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Стефан Радовановић, Зорица 

Кнежевић, Славко Борисављевић, Јасменка Луковић, Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа, Немања Трнавац, члан Градског већа и Мирјана Ђоковић, помоћница 

градоначелника. 

 

Право на реплику искористили су Радојица Вуловић и Драган Бисенић. 

 

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. 

 

 

ПЕТА 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 Измене и допуне 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. 

 

У претресу је учествовао Стефан Радовановић. 
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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. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

                               пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину 

 

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

директора ЈКП  „Моравац“ Мрчајевци. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Радивоје Домановић. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: 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 Војин Јаковљевић, 

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Зорица Кнежевић. 

 

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. 

 

 

ОСМА 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 СЦ „Младост“ 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. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама  

                                Статута Дома културе Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Радисав Луковић, 

директор Културног центра Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Марко Трнавац, Гордана Марјановић и Мирослав 

Петковић, помоћник градоначелника. 

 

Право на реплику искористио је Драган Бисенић. 

 

 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: Предлог одлуке о изради Плана развоја 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. 

 

 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: Информација о степену усклађености планираних 

                                          и реализованих активности јавних предузећа за период 

                                          од 01.01 – 30.06.2022. године (I и II 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. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о допунама Одлуке о манифестацијама у  

                                         области културе од значаја за град Чачак 

 

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

начелница Градске управе за друштвене делатности. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 
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У претресу су учествовали Сања Ћаловић, Иван Рвовић и Милош Папић, члан 

Градског већа. 

 

 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.  

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о акустичком зонирању и мерама 

                                          за заштиту од буке 

 

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

начелница Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовао Драган Бисенић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Наташа Илић 

представница  Градске управе за урбанизам. 

 

 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 на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, затим 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 посебним условима за уређење и опремање   

                                           угоститељских објеката уређајима за одвођење дима, 

                                           паре и мириса 

 

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

начелница Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовао Стефан Радовановић. 

 

 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 на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес 

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

гласање. 
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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације  

                                        „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку 

                                         целину 4.1 (центар) 

 

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 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 измена и допуна Плана генералне регулације  

                                         „Трбушани-  Љубић“ у Чачку  

 

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

начелница Градске управе за урбанизам и Наташа Стругаревић, представница 

обрађивача ЈП „Градац“ 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 нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог програма о Изменама и допунама програма 

                                               коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне  

                                               средине за 2022. годину 

 

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

начелница Градске управе за урбанизам и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника 

за област заштите животне средине. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовала Милка Владисављевић. 

 

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

претрес у начелу. 
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 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.  

 

х х х 

 

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

у 14 сати и 30 минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати и 30 минута. 

 

 Скупштина је наставила са радом у 16 сати и 40 минута. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне 

                                             својине на кат. парцели бр. 757/2 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 o прибављању у јавну својину града Чачка  

                                              к.п. бр. 729, 728/3 и 727/3 све у КО Трбушани 

 

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: Предлог решења о размени к.п. бр. 1283/2 за к.п. бр. 1284/3  

                                        обе у КО Доња 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. 
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: Предлог решења о разрешењу односно избору председника      

                                               Савета за социјалну заштиту и остале друштвене делатности 

 

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

председник Одборничке групе Александар Вучић – За нашу децу. 
 

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, затим, на основу члана 157. Пословника о раду 

Скупштине, прекинуо седницу у 16 сати и 45 минута и наставак заказао за петак, 2. 

децембар 2022. године, у 10 сати. 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у петак, 2. децембра 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 обавестио одборнике да седници на почетку, на 

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

 

Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Ирена Радивојевић, Славољуб Пипер, Мина Ранковић, Слободан Бајић, 

Јасменка Луковић, Ило Михајловски, Мина Ђурић, Рашко Јоксић, Биљана 

Миладиновић, Предраг Радовановић, Милан Ђевић, Маријана Глишић, Велимир Илић, 

Милош Обреновић и Невена Павловић.  

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

 

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 30. новембра 2022. године и 

то: 

 

1. а) Предлог решења о именовању директора Установе за физичку културу Спортски 

центар „Младост“ Чачак 

 

б) Предлог решења о престанку функције вршиоцу дужности директора Установе за 

физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак 
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2. Предлог решења о именовању директора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за избор 

директора јавних предузећа града Чачка    

 

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

Економске школе у Чачку 

 

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

ШОСО „1. новембар“ Чачак    

 

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

ОШ „Владислав Петковић Дис“ у Заблаћу 

 

7. Предлог решења о именовању Савета родитеља града Чачка       

 

Председник  Скупштине је отворио претрес.  

 

У претресу су учествовали  Милош Марић и Никола Наумовић.   

 

Игор Трифуновић, председник Скупштине је дао појашњења у вези спровођења 

конкурса за именовање директора СЦ „Младост“. 

 

Милош Марић је искористио право на реплику, на дискусије Николе Наумовића 

и Игора Трифуновића. 

 

Никола Наумовић је искористио право на одговор на реплику Милоша Марића. 

 

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 Радивоје Домановић је изјавио да је задовољан одговором на 

постављено одборничко питање у вези обављања јавног линијског превоза путника. 

 

  Одборник Радивоје Домановић је изјавио да је делимично задовољан одговором на 

постављено одборничко питање у вези субвенција у пољопривреди, па је допунио 

одборничко питање:  

 „Јавни конкурс за младе пољопривреднике у 2022. години како је спроведен? 

Колико средстава је подељено и на који начин? Ко је и за шта конкретно и колико 

средстава добио? Колико младих је конкурисало?  

 Зашто конкурс није спроведен транспарентно већ се захтевало да ко је 

заинтересован да дође у канцеларију Градске управе за ЛЕР?  

 Да ли је овај конкурс био намењен свим младим пољопривредницима Града Чачка 

или само оне које сте ви позвали, односно одабрани“. 
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 Негодовао је јер није добио одговоре на одборничка питања у вези „Тодоровића 

пута“  и бирачког списка са изборног места у Ракови. 

 

 Затим су одборници постављали нова одборничка питања. 

 

 Одборница Гордана Марјановић је поново поставила одборничко питање: 

 „Настављајући наша немушта дописивања која ничим не резултирају, поново 

постављам питање о статусу гаража у Девет Југовића 14. С обзиром да су проглашене 

нелегалним, а њихово рушење нје могуће због неких прописа како наводи грађевински 

инспектор, занима нас статус тих гаража. Да ли су поднесени захтеви за легализацију, 

да ли се и даље смеју безобразно користити узурпирајући јавни простор који припада 

свим станарима, или се њихова дрска претња позивом паука може сматрати само 

демонстрацијом силе? Да ли надлежна служба ћути у дослуху са власницима, (један је, 

нажалост и упосленик у јавној управи Града) чекајући да се на неки волшебан начин 

нешто „провуче“ и сл.? Дрскости нема краја јер узурпатори јавног простора 

декларисани као власници вребају и друга слободна места да се паркирају, не 

обазирући се на потребе других власника аутомобила који живе у згради (већ смо рекли 

да они и не живе у тој згради). Из свега наведеног сматрамо да би неодговорне службе 

требало да сносе последице због нечињења, те предлажемо да се смени начелник 

инспекцијске службе као и секретар Скупштине јер се не стара о захтевима одборника“. 

 

 Одборник Радивоје Мијаиловић је поставио одборничко питање: 

 „Да ли ЈКП „Паркинг сервис“ у сарадњи са руководством Града и Црвеним крстом 

Чачак, може да обезбеди одређени број бесплатних паркинг места на паркингу код 

Дома културе за добровољне даваоце крви сваког уторка у периоду од 9 – 14 часова? 

 Образложење:  Сведоци смо да је на поменутом паркингу, а узевши у обзир да се 

акције добровољног давања крви спроводе радним даном у периоду од 9 – 14 часова, 

веома тешко уопште пронаћи слободно паркинг место. Такође, познато је да су Чачани 

хумани, те да се у великом броју сваког уторка одазивају овим акцијама. На овај начин 

јавно предузеће којим руководите и сам Град би се одужили и указали поштовање свим 

добровољним даваоцима најдрагоценције течности. И не само то, верујем да би се на 

овај начин подстакли многи, нарочито суграђани који живе ван градског језгра да се у 

будућности у што већем броју одазивају овим хуманитарним акцијама те на тај начин 

дају свој велики допринос најугроженијима.  

 Верујем да, уколико ова иницијатива наиђе на позитиван одговор, не би био 

проблем да се паркинг места предвиђена за ову намену адекватно обележе, и суграђани 

који су даваоци обавесте о постојању бесплатних паркинг места за добровољне 

даваоце, док акција добровољног давања крви траје“. 

 

 Одборница Милка Владисављевић је поново поставила одборничко питање: 

„Како регулисати примену постојећег закона о запошљавању особа са 

инвалидитетом које се налазе на евиденцији НСЗ, а којим је предвиђено да се на сваких 

50 запослених обавезно запосли једна таква особа, обзиром да нека јавна предузећа 

плаћају пенале за неиспуњење ове законске обавезе. Од чијег новца се ти пенали 

плаћају и зашто се тако ради. Зашто се не користи могућност коју закон предвиђа чиме 

би се многи случајеви решили и такве особе укључиле у животне и друштвене токове“. 

 

Oдборник Владимир Савковић је, у писаној форми, поставио одборничко 

питање: 
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„Обраћам вам се са захтевом за добијање података у вези броја и имена 

организација, конференција, удружења, асоцијација или другог облика регистровања у 

којима град Чачак има удео, чланство или учешће које подраузумева плаћање 

котизације, чланарине или другог облика новчаног издвајања на месечном или 

годишњем нивоу и колики је тај износ у сваком појединачном случају“. 
  

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 позвао одборнике да изврше пријаву присуства на 

електронски систем. 

  

Председник Скупштине је затим обавестио Скупштину да, на основу 

електронске евиденције, седници присуствује 51 одборник, па је констатовао да 

Скупштина може пуноважно да одлучује.  

 

Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да ће се гласање обавити 

употребом електронског система. 

 

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

није изјаснила после закљученог претреса. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

  

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

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА  БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

    а)  Скупштина је са 49 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 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 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 ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

 ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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   

 

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. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 49 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. 

 

ОСМА ТАЧКА: 

    

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

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

  

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА ЧАЧКА, 

  

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   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих 

активности јавних предузећа за период од 01.01 – 30.06.2022. године (I и II квартал), у 

тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

Материјал је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА 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 
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О Д Л У К У 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД ЧАЧАК, 

  

 у целини, 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 гласова, донела 

Одлуку  у начелу. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О АКУСТИЧКОМ ЗОНИРАЊУ И МЕРАМА  

ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ, 

 

у целини, 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 гласова, донела 

Одлуку  у начелу. 

 

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

   

О Д Л У К У 

О ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ  УГОСТИТЕЉСКИХ 

ОБЈЕКАТА УРЕЂАЈИМА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ДИМА, ПАРЕ И МИРИСА, 

  

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

Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

Измене и допуне дела Плана у начелу. 

 

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

 ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ 

 ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ 4.1 (ЦЕНТАР),  

 

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

Скупштине. 

 

Измене и допуне дела Плана су саставни део записника. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

Измене и допуне Плана у начелу. 

 

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

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРБУШАНИ-ЉУБИЋ“ У ЧАЧКУ, 

  

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

Скупштине. 

 

  Измене и допуне Плана су саставни део записника. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

  

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

Програм о Изменама и допунама Програма у начелу. 

 

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

 

 П Р О Г Р А М 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Програм је саставни део записника. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

 НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 757/2 КО ЧАЧАК,  
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

  

Р Е Ш Е Њ Е 

O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА 

К.П. БР. 729, 728/3 И 727/3 СВЕ У КО ТРБУШАНИ, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

  

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

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗМЕНИ К.П. БР. 1283/2 ЗА К.П. БР. 1284/3 ОБЕ У КО ДОЊА ТРЕПЧА, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

   

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: 

 

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

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА  ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ И ОСТАЛЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: 

 

1) а) Скупштина је са 41 гласом за, 1 гласом против, уз 3 уздржана гласа, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

 СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК, 

 

тако што се именује Матија Братуљевић. 
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б) Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

тако што је престала функција Матији Братуљевићу.  

 

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

донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Весна Никитовић. 

 

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

  

 РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

 

тако што се разрешава Драган Шулубурић, а именује Раденко Ацовић. 

 

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

 

 РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКЕ  ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Ивана Јањић, а именује Катарина Зорић. 

 

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

 

 РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШОСО «1. НОВЕМБАР» У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Валентина Јаковљевић,  а именује Чедомир Мирковић. 

 

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

 

 РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ «ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС» ЗАБЛАЋЕ 
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тако што се разрешава Мишко Златић, а именује Марија Грујанац. 

 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА ЧАЧКА 

 

тако што се именују Зорана Драгићевић Перуничић, за члана, Марија Романдић, за 

заменика члана, Никола Славковић, за члана, Жељко Савић, за заменика члана, Горица 

Јоцовић, за члана, Бобан Полуга, за заменика члана Наташа Јањић, за члана, Јела 

Крџић, за заменика члана,  Миладин Плазинић, за члана, Никола Драгићевић, за 

заменика члана,  Драгана Милошевић, за члана, Јелена Каровић, за заменика члана,    

Маристела Белић, за члана, Марија Бојичић, за заменика члана, Наташа Вујадиновић , 

за члана, Александра Мићовић, за заменика члана, Бојана Тресач, за члана, Вера Дакић, 

за заменика члана, Марија Митровић, за члана, Маријана Ковачевић, за заменика члана,  

Тања Петровић, за члана, Милија Тепчевић, за заменика члана, Марина Урошевић, за 

члана, Мирјана Ђокић Мијаиловић, за заменика члана, Јелена Игњатовић, за члана, 

Ивана Андрић, за заменика члана, Ивана Глишић, за члана, Гордана Гавриловић, за 

заменика члана, Надица Никетић, за члана,  Зорица Шулубурић, за заменика члана, 

Наташа Тутуновић, за члана, Бојана Петровић, за заменика члана, Милорад Павловић, 

за члана, Тијана Словић, за заменика члана, Зорица Миновић, за члана, Јелена 

Милуновић, за заменика члана,  Олга Дукић, за члана, Милентије Луковић, за заменика 

члана, Ненад Савић, за члана, Марија Мијаиловић, за заменика члана, Нада Наумовић, 

за члана, Гордана Тошић, за заменика члана,  Срђан Кузмановић, за члана, Маријана 

Станић, за заменика члана, Марина Пешић, за члана, Душица Марић, за заменика 

члана, Светлана Раденковић, за члана, Ивана Петровић, за заменика члана, Милка Ерић, 

за члана, Предраг Стојић, за заменика члана, Стана Ћировић, за члана и Бранка 

Николић, за заменика члана. 

 

 Решења су саставни део записника. 

  

* * * 

   

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

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

11 сати и 10 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-196/2022-I 

1. и 2. децембар 2022. године 

 

 

                СЕКРЕТАР                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 
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Извод из записника са 20. седнице Скупштине усвојен је на 21. седници одржаној 28. и 

29. децембра 2022. године. 

 

 


