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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ПЕТНАЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 24. и 25. фебруара  2022. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

Седница је почела у 10 сати и 10 минута. 

 

 Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника о раду Скупштине отворио и 

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

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

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 60 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници  Радован Шеварлић, Биљана Миладиновић, Милош Обреновић и Невена 

Павловић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и 

представници средстава јавног информисања.   

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

из записника са четрнаесте седнице Скупштине ради  усвајања и питао да ли има 

примедаба на извод из записника.  

 

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

записника на гласање. 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са четрнаесте  седнице Скупштине  од  11. 

фебруара  2022. године, без примедаба. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу. 

 

На основу члана 125  алинеја 5 Пословника о раду Скупштине   предложио је да 

се, због тога што известиоци по овим тачкама у току данашњег дана имају и друге  

неодложне обавезе, у дневном реду из позива промени редослед тачака и да се тачка 7. 

- Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке  

„Владислав Петковић Дис“ за 2022. годину - из позива разматра као 3. тачка,  

 

Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила овај 

предлог 

         - тачка 12 - Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада 
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      Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину - разматра као 2. тачка дневног 

реда,  

Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила овај 

предлог 

        

     -  а тачка 17.- Предлог програма енергетске ефикасности града Чачка за период 2022-  

      2024. - као 4. тачка, 

Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила овај 

предлог 
 

Градско веће града Чачка је у складу са чланом 180. Пословника о раду 

предложило, да се дневни ред седнице Скупштине, по хитном поступку, а због 

постојања неодложне потребе за доношење ових аката, јер би не доношење у 

одређеном року могло имати штетне последице по интересе грађана односно предузећа, 

допуни следећим тачкама: 

 

         -   Предлог решења о прибављању у јавну својину и давању на 

      коришћење пословног простора на кп бр.4608/1 ко Чачак  

      МЗ   Алваџиница - и разматра као 18.  тачка  дневног реда, 

Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила овај предлог 

 

   -      Предлог решења о отуђењу  рушењем  непокретност из јавне својине  на к.п.  

         бр. 725/1  у ко  Чачак - и разматра као  19. тачка  дневног реда, 

Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила овај предлог. 

 

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

Скупштине је ставио на гласање предложени дневни ред. 

 

Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 
 

1.   Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2022. годину 

 

2. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра 

за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину 

 

3. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке  

„Владислав Петковић Дис“ за 2022. годину 

 

4. Предлог програма енергетске ефикасности града Чачка за период 2022-2024.  

 

5. Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања 

у предшколским установама чији је оснивач град Чачак 

 

6.   Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног 

рачуна буџета града Чачка за 2021. годину 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 

2022. годину 
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8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 

2022. годину 

 

9. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије 

„Надежде Петровић“ Чачак за 2022. годину 

 

10. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 

2022. годину 

 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта 

Чачак“ Чачак за 2022. годину 
 

12. Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак за 2021. годину 

 

13. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план Центра за пружање 

услуга социјалне заштите „Зрачак“  Чачак за 2022. годину 

 

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

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне 

милиције града Чачка за 2022. годину   

 

16. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 5597/20  КО 

Чачак  Месној заједници Кључ 

 

17. Предлог решења о размени к.п. бр. 1960/8 за к.п. бр. 1964/10, 1964/11 и дела к.п. 

бр. 1960/6 све у КО Љубић 

 

18. Предлог решења о прибављању у јавну својину и давању на коришћење 

пословног простора на КП бр.4608/1 КО Чачак  МЗ   Алваџиница 

 

19. Предлог решења о отуђењу  рушењем  непокретност из јавне  својине  на к.п. бр. 

           725/1  у КО  Чачак  

 

20.Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне  

     средине за 2022. годину 

 

21. Предлог одлуке о допунама Одлуке о организовању Установе Дом културе 

Чачак 

 

22.Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању Установе Народни  

    музеј  Чачак 

 

23. Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању Установе Градска 

    библиотека „Владислав Петковић Дис“ 

 

24. Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о организовању Установе   
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     Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак 

 

25. Предлог одлуке о допунама Одлуке о организовању Установе „Међуопштински 

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

 

26. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Установе културе  

   „Градско позориште Чачак“ Чачак 

 

27. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

28 .Одборничка питања и одговори  

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница Скупштине 

                           за 2022. годину 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Игор Трифуновић, 

председник Скупштине града Чачка. 
 

Председник Скупштине је затим отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Никола Наумовић и Марко Трнавац. 

 

На питања изнета у току претреса одговарао је Игор Трифуновић председник 

Скупштине. 

 

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

претрес и ставио на гласање Предлог одлуке.  

 

Скупштина је са 53 гласа за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

 

О Д Л У К У 

О ПОВЕРАВАЊУ ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм  

                              рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Тања Аћимовић, 

директор Центра за стручно усавршавање 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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ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске  

                             библиотеке  „Владислав Петковић Дис“ за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  др Богдан Трифуновић, 

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Јасменка Луковић и Дејан Пејовић. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог програма енергетске ефикасности града Чачка 

                                  за период 2022-2024.  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су  Владимир Гојгић, 

начелник Градске управе за локални економски развој и Никола Вујовић представник 

РЕС фондације Београд. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су  учествовали  Зорица Кнежевић и Велимир Илић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су  Владимир Гојгић, 

начелник Градске управе за локални економски развој и Мирјана Ђоковић помоћник  

градоначелника за  област заштите животне средине. 
 

Председник Скупштине је, затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да на предлог акта нема поднетих амандмана. 

 

 Закључио је претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки 

дневног реда  у начелу и у целини обавити у дану за гласање. 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и  

                           образовања у предшколским установама чији је оснивач град 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 је  учествовао Мирослав Петковић помоћник градоначелника 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. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне  
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                               ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2021. годину 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 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 давању сагласности на Програм рада Дома културе 

                               Чачак за 2022. годину 

 

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

директор Дома културе. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Никола Наумовић, Зорица Кнежевић, Марина 

Ђурић и  Петар Јанковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Радисав Луковић, 

директор Дома културе. 

 

 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 Програм рада Народног  

                             музеја Чачак за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Делфина Рајић, директор 

Народног музеја Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Антонела Луковић, Никола Наумовић и Марко 

Трнавац. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Делфина Рајић, 

директор Народног музеја 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. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке  

                                галерије „Надежде Петровић“ Чачак за 2022. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Бранко Ћаловић, 

директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 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. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

                                Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи  

                                Милановац и Лучани за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Лела Павловић, 

директор Међуопштинског историјског архива  за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Никола Наумовић. 

 

  Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива  за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани захвалила се одборнику Николи Наумовићу за 

похвале и подршку у даљем раду. 

 

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

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

гласање. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                          „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Братислав Јанковић, 

директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Зорица Кнежевић и Мирослав Петковић, помоћник 

градоначелника. 

 

Право на реплику, у вези излагања Мирослава Петковића, искористио је 

Радивоје Домановић. 

 

Мирослав Петковић је одговорио на реплику одборника Радивоја Домановића. 

 

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

директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне  

                                         заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину 

 

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

директор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Гордана Марјановић. 

 

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

директор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план Центра 

                                         за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“  Чачак 

                                         за 2022. годину 

 

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

директор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Зорица Кнежевић и Сања Ћаловић. 

 

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

директор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ 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. 

 

ЧЕТРНАЕСТА 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. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада  

                                         Комуналне милиције града Чачка за 2022. годину   
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Милка Вучковић, 

представник Градске управе за инспекцијски надзор. 
 

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. 

 

 На основу члана 159. Пословника, председник Скупштине је у 13 сати и 40 

минута одредио паузу у раду Скупштине до 15 сати и 30 минута. 

 

 Скупштина  је наставила са радом  у 15 сати и 45 минута. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде 

                                          на кп.бр. 5597/20  КО Чачак  Месној заједници Кључ 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о размени к.п. бр. 1960/8 за к.п. 

                                               бр. 1964/10, 1964/11 и дела к.п. бр. 1960/6 све у КО Љубић 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

За реч се јавио Марко Трнавац и указао на повреду члана 115.  Пословника о 

раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење.    

 

 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 прибављању у јавну својину и давању на  

                                             коришћење пословног простора на к.п. бр.4608/1 КО Чачак  

                                             МЗ   Алваџиница 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су  учествовали Милка Владисављевић, Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа и Игор Трифуновић, председник Скупштине. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу  рушењем  непокретност из јавне 

                                              својине  на к.п. бр. 725/1  у КО  Чачак  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за  

                                        заштиту животне  средине за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Мирјана Ђоковић, 

помоћник градоначелника за област заштите животне средине. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су  учествовали  Милка Владисављевић, Антонела Луковић и 

Драгутин Ђуровић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Мирјана Ђоковић, 

помоћник градоначелника за област заштите животне средине. 

 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о допунама 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. 
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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. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о  

                                                   организовању Установе Народни музеј  Чачак 

 

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

начелник 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. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о 

                                                  организовању Установе Градска   библиотека „Владислав  

                                                  Петковић Дис“ 

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је  учествовао  Александар Максимовић. 

 

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. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о 

                                                       организовању Установе Уметничка галерија „Надежда  

                                                       Петровић“ Чачак 

 

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

начелник 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. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о допунама Одлуке о организовању  

                                                Установе „Међуопштински историјски архив“ за град  

                                                 Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Милка Станковић, 

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Александар Максимовић. 

 

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. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању  

                                                    Установе културе  „Градско позориште Чачак“ Чачак 

 

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

начелник 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. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                                    имунитетска питања         

 

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

председник  Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

Председник Комисије је изнела предлоге које је Комисија утврдила на седници 

одржаној  23. фебруара  2022. године и то: 

 

1. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 

 

2. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању члана односно председника 

Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку 

 

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Управног одбора 

Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

 

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

 

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

Гимназије у Чачку 
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7. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Комисије за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа  

 

 Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  

 

 У претресу је учествовао Радивоје Домановић. 

 

 На питања изнета у току претреса одговарао је Игор Трифуновић, председник 

Скупштине. 

 

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. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори  

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли имају нових  одборничких  

питања.  

 

  Одборник  Радивоје Домановић  је рекао да није добио одговор на раније 

постављено одборничко питање. 

 

 Игор Трифуновић, председник Скупштине је одговорио на примедбу. 

 

х х х 

 

 Председник Скупштине је у 17 сати и 5 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине,  прекинуо седницу и наставак заказао за  петак, 25. 

фебруара 2022. године  са почетком у 10 сати, када ће се обавити гласање по тачкама 

дневног реда. 

 

* * * 

 

Скупштина је наставила рад у петак, 25. фебруара 2022. године, у 10 сати и 5 

минута. 

 

Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника о раду Скупштине, 

председавао  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

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

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 64 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

Седници од почетка до краја другог дана заседања нису присуствовали 

одборници Ирена Радивојевић, Славољуб Пипер, Радован Шеварлић, Биљана 

Миладиновић, Предраг Радовановић, Велимир Илић, Милош Марић, Милош 

Обреновић и Невена Павловић. 

 

Одсуство са седнице је оправдао Славољуб Пипер. 
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Затим се прешло на гласање по тачкама дневног реда о којима се Скупштина 

није изјаснила у току расправе. 

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА 

ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2022. ГОДИНУ, 

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Програм  

у начелу. 

 

 Скупштина је затим,  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела

   

ПРОГРАМ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДА  

ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2022-2024., 

   

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

   

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 

2022. ГОДИНУ, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 ЗА 2022. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ 

„НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

     

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

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И 

ЛУЧАНИ ЗА 2022. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ЧАЧАК“ 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 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Годишњи извештај о раду Центра за пружање услуга социјалне 

заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину, који је усвојио  Управни одбор Центра за 

пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак, на седници одржаној 9. фебруара 

2022. године број 133. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“  ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

    

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

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 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. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ,  

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КП.БР. 5597/20  КО ЧАЧАК  

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КЉУЧ,  

    

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗМЕНИ К.П. БР. 1960/8 ЗА К.П. БР. 1964/10, 1964/11 И ДЕЛА К.П. БР. 1960/6 

СВЕ У КО ЉУБИЋ, 

     

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

 

 Решење  је саставни део записника. 
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ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КП БР.4608/1 КО ЧАЧАК  МЗ   АЛВАЏИНИЦА, 

     

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ  РУШЕЊЕМ  НЕПОКРЕТНОСТ ИЗ ЈАВНЕ  СВОЈИНЕ  НА К.П. БР. 

725/1  У КО  ЧАЧАК, 

    

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Програм 

у начелу. 

 

 Скупштина је, затим,   са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела

   

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ,  

  

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

 

 Програм  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ 

НАРОДНИ МУЗЕЈ  ЧАЧАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ГРАДСКА 

БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ 

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ 

„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: 
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 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

„ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: 

 

1. Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 

 КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Зоран Пантовић. 

       2. Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Зоран Благојевић. 

 

3.Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЧЛАНА ОДНОСНО ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Братислав Зечевић, а именује се Младен Ђуровић. 

 

4.Скупштина је  са 58  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

 СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава  Весна Баук, а именује се Снежана Шибинац. 

 

 5.Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

именују се: 

Представници запослених: 

- Јелена Драмићанин, Драгана Мајсторовић, Ђорђе Благојевић,  

Представници родитеља:  

- Иван Бранковић, Ненад Стојановић, Ивана Поповић 

Представници локалне самоуправе: 

- Душица Рајичић, Весна Марић, Јасна Врљановић,  

 

6.Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Јелена Ласица,  а именује се Бојана Поповић. 

 

7.Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

 КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

 КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

  

тако што се разрешава Матија Братуљевић,  а именује се  Богдан Димитријевић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

* * * 

  

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

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

10 сати и 30 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-24/2022-I 

24. и 25. фебруар 2022. године 

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

Извод из Записника са 15. седнице усвојен је на 16. седници Скупштине града Чачка 

одржаној 18. и 19. маја 2022. године. 


