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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са СЕДАМНАЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 26. и 27. јула 2022. године, у сали 

 Скупштине града Чачка 

 

 

 

Седница је почела у 10 сати. 

 

 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 47 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници Олгица Ракић, Мина Ранковић, Ило Михајловски, Драган Уљаревић, 

Биљана Миладиновић,  Предраг Радовановић 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.   

 

 Игор Трифуновић, председник Скупштине је обавестио одборнике да је између 

одржавања две седнице инсталиран електронски систем и да је Скупштина спремна за 

коришћење е – парламента. 

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

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

примедби на извод из записника.  

 

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

записника на гласање. 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са шеснаесте седнице Скупштине, одржане 18. и 

19. маја 2022. године, без примедби. 

 

           По усвајању извода из записника, председавајући је обавестио одборнике да је 

добио допис од одборника Ила Михајловског да је његова странка променила име у   

„Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије - Солидарност 

и правда“ скраћени назив „ПУПС – Солидарност и правда“ и њихов предлог да се 

Одборничка група зове Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера 

Србије (ПУПС-солидарност и правда) и Странка Руса Србије. 
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            Председник је констатовао да ће се убудуће Одборничка група тако звати. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седница Комисије за кадрове 

и мандатно-имунитетска питања није одржана због болести чланова Комисије и на 

основу члана 125. Пословника о раду Скупштине, председник је предложио повлачење 

тачке 26. из позива за седницу Скупштине. 

 

  На основу члана 126. Пословника о раду, председник Скупштине је констатовао 

да је ова тачка повучена из предлога дневног реда. 

 

 На основу члана 125. Пословника о раду, председник Скупштине је предложио 

промену редоследа тачака из предложеног дневног реда, због молбе директорке 

Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак која због службених обавеза не може да 

присуствује сутрашњем заседању седнице, да се Извештај о раду Установе за културно 

образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину, разматра као четврта 

тачка дневног реда. 

 

 Председник је питао ко је за овај предлог да се Извештај о раду Установе за 

културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину, разматра као 

четврта тачка дневног реда. 

 

 За овај предлог изјаснио се 41 одборник, без гласова против и уздржаних. 

 

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

Скупштине је ставио на гласање предлог дневног реда у целини. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних, утврдила 

следећи 

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине града 

Чачка 

 

2. Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину 

  

3. а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину 

 

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

     Ариље број 94/2022 од 27. априла 2022. године 

 

4. Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ 

Чачак за 2021. годину 

 

5. Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину 

 

6. а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак број 173-3 од 29. априла 2022. године 

 

7. а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

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

„Чачак“ Чачак број 2564/3 од 29. априла 2022. године 

 

     в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног  

     комуналног предузећа „Чачак“ Чачак 

 

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

пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину 

 

8. а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину 

 

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

„Паркинг сервис“ Чачак број 502/3 од 27. априла 2022. године 

 

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

„Паркинг сервис“ Чачак број 695/2 од 28. јуна 2022. године 

 

9. а)  Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину  

 

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

„Градско зеленило“ Чачак број 812-1/22 од 29. априла 2022. године 

 

10. а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину 

 

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

„Моравац“ Мрчајевци број 4/2022 од 28. априла 2022. године 

 

11. а) Извештај o пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

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

„Градац“ Чачак број 06-04/2022-II од 29. априла 2022. године 

 

12. Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ 

Чачак за 2021. годину 

 

13. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину 

 

14. а) Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2020/2021. 

годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за 

таленте Чачак за школску 2021/2022. годину 
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15. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности 

јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. 

године  

 

16. Предлог закључка о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације 

„Љубић – Коњевићи“ у Чачку 

 

17. Предлог одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном 

линијском градском и приградском превозу путника  

 

18. Предлог решења о прибављању у јавну  својину града Чачка кп. бр. 1637/1 КО 

Доња Трепча 

 

19. Предлог решења o прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 1575 КО 

Бечањ 

 

20. Предлог решења о прибављању у јавну својину пословне зграде на кп. бр. 644/2 

КО Чачак 

 

21. Предлог решења o прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 1683/3 и 

1683/4 обе у КО Љубић 

 

22. а) Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом приступне 

саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“ 

 

б) Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом фекалне 

канализације до ППОВ „Прелићи“ 

 

23. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом три топловодна 

прикључка на дистрибутивну мрежу система даљинског грејања у улици Цара 

Душана 

 

24. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 

 

25. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Чачак 

  

26.  Одборничка питања и одговори    

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника 

                           о раду Скупштине града Чачка 

 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Стефан Радовановић, 

председник Савета за статут, друге прописе и организацију. 
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Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали  Зорица Кнежевић и Марко Трнавац. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Стефан Радовановић, 

председник Савета за статут, друге прописе и организацију. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог одлуке у начелу. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,  донела 

Одлуку у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Одлуку у целини. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против,  ни уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину 

  

 

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

в.д. директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Драган Бисенић, Зорица Кнежевић, Велимир Илић и 

Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника. 

 

По члану 50. Пословника о раду Скупштине за реч су се јавили Радивоје 

Домановић и Велимир Илић. 

 

Никола Наумовић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

На повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине  указао је Милош Марић, 

коме је поред више упозорења председника Скупштине да не говори о члану 148., 

председник Скупштине одузео реч. 

 

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

Миловановић, в.д. директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
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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. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину 

 

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

     Ариље број 94/2022 од 27. априла 2022. године 

 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Зоран Бараћ, 

директор ЈП „Рзав“ Ариље. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Радивоје Домановић, Антонела 

Луковић, Велимир Илић и Никола Наумовић. 

 

Одборник Милош Марић је искористио право на реплику на излагање одборника 

Николе Наумовића. 

 

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

директор ЈП „Рзав“ Ариље. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста  

                                  Новаковић“ Чачак за 2021. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Никитовић, 

директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ 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. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину 

 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Радивоје Домановић, Јасменка 

Луковић, Антонела Луковић, Велимир Илић, Славко Борисављевић и Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

За реч се јавио Милош Марић који је указао на повреду члана 147. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

 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: а) Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину 

 

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

„Комуналац“ Чачак број 173-3 од 29. априла 2022. године 

 

 

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

представник ЈКП „Комуналац“ Чачак и Жарко Урошевић, представник ЈКП 

„Комуналац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала  Гордана Марјановић. 

 

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

представник 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. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

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

„Чачак“ Чачак број 2564/3 од 29. априла 2022. године 

 

     в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног  

     комуналног предузећа „Чачак“ Чачак 

 

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

пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину 

 

 

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

ЈКП „Чачак“ Чачак. 
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић и Никола Наумовић. 

 

  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. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину 

 

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

„Паркинг сервис“ Чачак број 502/3 од 27. априла 2022. године 

 

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

„Паркинг сервис“ Чачак број 695/2 од 28. јуна 2022. године 

 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић и Ивана Лукић Дачовић. 

 

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

в.д. директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

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

                                за 2021. годину  

 

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

„Градско зеленило“ Чачак број 812-1/22 од 29. априла 2022. године 

 

 

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

директор 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. 
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ДЕСЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину 

 

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

„Моравац“ Мрчајевци број 4/2022 од 28. априла 2022. године 

 

 

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

директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић и Антонела Луковић. 

 

  На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Срђан Бошковић, 

в.д. директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.   

 

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

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

дану за гласање. 

 

х х х 

 

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

у 14 сати и 45 минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати и 15 минута. 

 

 Седница је наставила са радом у 16 сати и 15 минута. 

 

 Председник Скупштине је замолио Стручну службу Скупштине да утврди 

кворум на седници. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 51 одборник и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај o пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

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

„Градац“ Чачак број 06-04/2022-II од 29. априла 2022. године 

 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Антонела Луковић и Радивоје 

Домановић. 

 

  На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милан Бојовић, в.д. 

директор ЈП „Градац“ Чачак.  
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За реч се по члану 50. Пословника  јавио 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. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски  

                                         центар „Младост“ Чачак за 2021. годину 

 

 

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

директор Спортског центра „Младост“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић и Никола Наумовић. 

 

  На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Матија Братуљевић, 

в.д. директор Спортског центра „Младост“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка 

                                        за 2021. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Јадранка Стевановић, 

представник Центра за социјални рад града Чачка. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Миладинка Ђукић. 

 

 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: а) Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак 

                                              за школску 2020/2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на План рада Регионалног центра за 

таленте Чачак за школску 2021/2022. годину 

 

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

директор Регионалног центра за таленте. 
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Сања Ћаловић. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Информација о степену усклађености планираних и 

                                         реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач град  

                                         Чачак за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. године  

 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

х х х 

 

Председник Скупштине је у 17 сати, на основу члана 157. Пословника о раду 

Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за среду, 27. јула  2022. године у 10 

сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у среду, 27. јула  2022. године,  у 10 сати. 

 

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

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 44 одборника и да 

постоји кворум за рад. 

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Ирена Радивојевић, Олгица Ракић, Мина Ранковић, Ило Михајловски, 

Драган Уљаревић, Биљана Миладиновић, Велимир Илић, Милош Марић, Милош 

Обреновић и Невена Павловић. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 
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ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог закључка о исправци техничких грешака у Плану 

                                          генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку 

 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Наташа Ћирковић, представник обрађивача 

„Урбанпројект“ ад 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. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама  

                                               Одлуке о јавном линијском градском и приградском 

                                               превозу путника  

 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Марко Трнавац, Радивоје 

Домановић, Драгутин Ђуровић и Антонела Луковић. 

 

По члану 50. Пословника о раду за реч су се јавили Радивоје Домановић, Зорица 

Кнежевић, Драгутин Ђуровић и Антонела Луковић. 

 

  На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Душан Пијевац, 

представник Градске управе за урбанизам. 

 

После неколико упозорења председника Скупштине, да известилац, Душан 

Пијевац, треба да одговара на конкретна питања и молбе да се са поштовањем обраћа 

председнику највишег дома, јер и њему може бити изречена опомена по Пословнику, 

председник Скупштине је замолио Душана Пијевца да напусти говорницу.    

 

На питања одборника наставила је да одговара 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. 
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ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну  својину града 

                                             Чачка кп. бр. 1637/1 КО Доња Трепча 

 

 

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. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења o прибављању у јавну својину града 

                                             Чачка кп. бр. 1575 КО Бечањ 

 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину пословне 

                                      зграде на кп. бр. 644/2 КО Чачак 

 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: Предлог решења o прибављању у јавну својину града 

                                                 Чачка к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО Љубић 

 

 

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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 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 ДРУГА ТАЧКА: а) Предлог решења о прибављању у јавну својину 

                                                        изградњом приступне саобраћајнице  

                                                        до ППОВ „Прелићи“ 

 

б) Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом 

    фекалне канализације до ППОВ „Прелићи“ 

 

 

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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину 

                                                    изградњом три топловодна прикључка на дистрибутивну  

                                                    мрежу система даљинског грејања у улици Цара Душана 

 

 

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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог решења о именовању директора Јавног  

                                                         комуналног предузећа за водовод и канализацију 

                                                        „Водовод“ Чачак 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Богдан Димитријевић, 

председник Комисије за спровођење поступка за избор директора јавних предузећа. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао  Радивоје Домановић. 
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  На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Богдан 

Димитријевић, председник Комисије за спровођење поступка за избор директора јавних 

предузећа. 

 

 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: Предлог решења о именовању директора Јавног  

                                                 комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Богдан Димитријевић, 

председник Комисије за спровођење поступка за избор директора јавних предузећа. 

 

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

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Раденко Лазић. 

 

 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. 

  

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена одборничка питања.  

 

  Одборник Гордана Марјановић се није изјаснила. 

 

 Драгутин Ђуровић није био задовољан одговором, па је поставио ново одборничко 

питање. 

 

 Радивоје Домановић је задовољан достављеним одговором. 

 

 Затим су одборници постављали нова одборничка питања. 

 

 

 Одборник Стаменко Раденковић је поставио следећа одборничка питања:  

 

 1.„Мештани месних заједница Жаочани, Петница, Премећа и Качулице питају: 

Када ће вода са изворишта Кукићи бити преспојена за мештане ових месних заједница, 

с обзиром да је буџетом за 2022. годину издвојена средства за пројекат, проширење 

бушотине и преспајање“. 
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 2. „Мештани Месне заједнице Мршинци питају: 

 Када ће Златиборска улица бити асфалтирана у дужини од двестапедесет (250) 

метара, где живи седамнаест (17) домаћинстава“. 

 

 3. „Мештани Месне заједнице Жаочани питају: 

 Када ће бити асфалтиран путни правац Мостине – кућа Јечменица који је 

риперован у новембру 2021. године а сада је у катастрофалном стању. Истичу да 

задњих 5,5 година у Месној заједници ниша није урађено“. 

 

 4. „Родитељи чија деца иду у школу у Заблаћу, а користе кухињу питају зашто 

немају столице већ деца доручкују стојећи, и да ли је могуће купити столице да деца 

доручкују седећи“. 

 

 Одборник Радивоје Домановић је поставио следеће одборничко питање: 

 „1. Када ће бити урађен део пута од бетонског моста на Чемерници до скретања за 

„Шебеке“ Љубић“. 

 

 

 Одборник Видосава Ђуракић је поставила следећа одборничка питања: 

 

    

 „1. У МЗ „Кошутњак“ између улица Гвоздени пук и улице Миладина Кузмановића 

налази се неуређен, неасфалтиран пут, којим свакодневно прође велики број путничких 

возила, камиона с приколицом, трактора и грађана. Становници овог дела насеља имају 

велики проблем везано с тим. Лети се диже прашина, а с већом кишом формира се 

огромна бара, преко које је немогуће прећи. Тада је ван употребе и за пешаке и за 

возила.  

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

бити решен. Да се асфалтом повеже овај део (100-150м) са две горе поменуте улице 

које су већ асфалтиране. Ово стоји нерешено преко 20 год, па очекујем да ће се овај 

проблем узети у разматрање и наћи адекватно решење“. 

 

   

 „2. У МЗ „Кошутњак“ у улици Миладина Кузмановића ББ, претпрошле године 

замењене су дрвене бандере бетонским (у питању је 5-6 бандера). Та улица је и даље у 

мраку. Становнике ове улице занима када се планира постављање сијалица са 

комплетним светиљкама и када ће улица добити осветљење“. 

 

   

 „3. Молим надлежне да ми дају одговор на питање, када се планира наставак 

уређења Бедема од Борчевог игралишта па даље до Лупњаче“. 

 

х х х 

 

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

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

одборника. 
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 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 48 одборника, па је 

председавајући констатовао да Скупштина може да пуноважно одлучује.  

 

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

није изјаснила после закљученог претреса. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

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

 

 Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност гласања и тражио да се 

изврши поново бројање присутних одборника у сали. 

 

 Након поновног бројања установљено је да је присутно 53 одборника. 

 

 Затим се приступило поновном гласању. 

   

 Скупштина је  са 52 гласа за, без гласова против,  уз 1 уздржани глас, донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се  Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину, који је 

усвојио Надзорни одбор ЈКП „Дубоко“ Ужице, на седници одржаној 29. априла  2022. 

године, број 21/3, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ 

Ариље за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље, на седници одржаној 27. априла  2022. године, број 

92/2022, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ 

АРИЉЕ БРОЈ 94/2022 ОД 27. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ, 
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у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

   

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

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду Установе за културно образовну делатност „Коста 

Новаковић“ Чачак за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Установе за културно 

образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, на седници одржаној 20. априла  2022. 

године, број 82/IV-2, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 52 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се  Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину, који је 

усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 5. маја  2022. 

године, број 4/11, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

 

 А) Скупштина је  са 51 глас за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела

   

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се  Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину, који 

је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак, на седници одржаној 29. априла  

2022. године, број 173/2, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 Б) Скупштина је  са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела   
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О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 173-3 ОД 29. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: 

 

 А) Скупштина је  са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

   

Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину, који је 

усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 29. априла  2022. 

године, број 2564/4, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

  

 Материјал је саставни део записника. 

   

 

 Б) Скупштина је, затим са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК БРОЈ 2564/3 ОД 29. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

В) Скупштина је, затим са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

Г) Скупштина је, затим са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЗА 2022. ГОДИНУ, 

  

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

 

 

ОСМА ТАЧКА: 

  

 А) Скупштина је  са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

  

Усваја се  Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2021. годину, 

који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 22. 

марта  2022. године, број 391/2, и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

   

 Б) Скупштина је, затим са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 502/3 ОД 27. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

В) Скупштина је, затим са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 695/2 ОД 28. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

 А) Скупштина је  са 52 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела

   

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се  Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину, 

који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 

29. априла  2022. године, број 812/22, и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 
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 Материјал је саставни део записника. 

   

 

 Б) Скупштина је, затим са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БРОЈ 812-1/22 ОД 29. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 А) Скупштина је  са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину, који 

је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 28. априла  

2022. године, број 4/2022, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

   

 Б) Скупштина је, затим са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 4/2022 ОД 28. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  А) Скупштина је  са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се  Усваја се Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину, 

који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак, на седници одржаној 29. априла  

2022. године, број 06-04/2022-II, и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 
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 Материјал је саставни део записника. 

 

Б) Скупштина је, затим са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК БРОЈ 06-04/2022-II ОД 29. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се  Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар  

„Младост“ Чачак за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор Установе за физичку 

културу Спортски центар „Младост“ Чачак, на седници одржаној 28. априла  2022. 

године, број 214/1, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

   

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

    

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

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се  Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину, 

који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад града Чачка, на седници 

одржаној 29. априла  2022. године, број 02-XIV-Y-3/2022, и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 

     А) Скупштина је  са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела  
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З а к љ у ч а к 

 

Усваја се  Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за 2020/2021 

годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног центра за таленте Чачак, на 

седници одржаној 17. септембра 2021. године, и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

Б) Скупштина је, затим са 52 гласа 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 2021/2022. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 52 гласа 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 чији је оснивач град Чачак за период од 01. 01. до 31. 12. 

2021. године. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је  са 51 глас за, без гласова против, уз 1  уздржани глас, донела   

 

 

 З А К Љ У Ч А К 

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЉУБИЋ – КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ, 

 

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

 

 Закључак је саставни део записника. 
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 

Скупштина је са 50 гласова за, 1 гласом против, без уздржаних гласова, донела 

Одлуку  у начелу. 

 

  Скупштина је  са 51 глас за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 

ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ  СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 1637/1 

 КО ДОЊА ТРЕПЧА, 

    

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА 

 КП. БР. 1575 КО БЕЧАЊ,  

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 

 НА КП. БР. 644/2 КО ЧАЧАК, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: 

 

  

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА 

 К.П. БР. 1683/3 И 1683/4 ОБЕ У КО ЉУБИЋ, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: 

   

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПРИСТУПНЕ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ ДО ППОВ „ПРЕЛИЋИ“,  

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ ДО ППОВ „ПРЕЛИЋИ“, 

   

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

 

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ТРИ ТОПЛОВОДНА 

ПРИКЉУЧКА НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА,  

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 51 глас за, без гласова против, уз 1  уздржани глас, донела 

   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

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

одлучивање по свим тачкама дневног реда, закључио седамнаесту  седницу Скупштине 

у 11 сати и 50 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

 

 

                СЕКРЕТАР                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

Извод из записника са 17. седнице Скупштине усвојен је на 18. седници одржаној 3. 

августа 2022. године. 

 


