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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ДВАДЕСЕТ ПРВЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 28. и 29. децембра 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 позвао одборнике да изврше пријаву присуства путем 

електронског система.   

 

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

на основу електронске евиденције, присуствује 54 одборника и да постоји кворум за 

рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници првог дана заседања нису присуствовали одборници Ирена 

Радивојевић, Мина Ранковић, Слободан Бајић, Гордана Крљанац, Рашко Јоксић, 

Биљана Миладиновић, Велимир Илић и Милош Обреновић. 

 

Председник Скупштине обавестио је одборнике да га је, у складу са чланом 122. 

Пословника, одборник Рашко Јоксић, обавестио да је из оправданих разлога, спречен да 

присуствује седници. 

 

Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали градоначелник, 

заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по тачкама дневног реда, представници 

средстава јавног информисања и представници Удружења грађана поплављени 1965. и 

2014.   

 

Председник Скупштине је затим обавестио одборнике да је у складу са чланом 

121. Пословника о раду, група грађана - Удружење грађана поплављени 1965. и 2014. 

поднела писани захтев за учешће у раду седнице Скупштине, по тачки дневног реда 

која се односи на разматрање и доношење буџета за 2023. годину. За представника који 

ће узети учешће у раду у име осталих грађана овлашћен је Славољуб Бошковић. У 

складу са чланом 120. Пословника, Скупштина одлучује о учешћу грађана у раду 

седнице.  

 

Председник Скупштине је позвао одборнике да се изјасне о захтеву грађана. 

 

Скупштина је са 48 гласова за, 2 гласа против, уз 2 уздржана гласа одлучила, да 

се у расправи о буџету, Скупштини обрати Славољуб Бошковић, представник грађана.  

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

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

примедби на извод из записника.  
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 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 51 гласом за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са двадесете седнице Скупштине, одржане 1. и 2. 

децембра 2022. године, без примедби. 

 

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

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

изјашњавање спроводи употребом електронског система за гласање. 

 

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

следећи 

 

Д н е в н и   р е д 

 

 

1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину 

 

2. Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију 

града Чачка 

 

3. Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, стручних служби и 

Градског правобранилаштва града Чачка за 2023. годину 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ 

Ужице за 2023. годину 

 

5. A) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени воде из система 

„Рзав“ 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ 

Ариље  за 2023. годину 

 

6. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама воде и употребе 

канализације 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ 

Чачак за 2023. годину 

 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП 

„Водовод“ Чачак за 2023. годину 
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7. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналне услуге 

сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 

„Комуналац“ Чачак за 2023. годину 

 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину 

 

Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на 

површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2023. године 

 

Д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада за период 01.01. – 31.12.2023. године 

 

Ђ) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо 

хигијене за период 01.01. – 31.12.2023. године 

 

8. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци за 2023. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину 

 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених 

површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину 

 

Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину 

 

Д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања 

површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног 

места Мрчајевци за 2023. годину 

 

9. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак за 2023. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину 

 

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

одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину 

 

Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених 

површина у граду Чачку за 2023. годину 

 

10. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак за 2023. годину 
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Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину 

 

11. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ 

Чачак за 2023. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП 

„Чачак“ Чачак за 2023. годину 

 

12. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ 

Чачак за 2023. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину 

 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и 

развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града 

за 2023. годину 

 

13. Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину 

 

14. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ за 2023. годину 

 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план 

Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2023. годину 

 

16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад 

града Чачка за 2023. годину 

 

17. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада Установе за КОД 

„Коста Новаковић“ Чачак за 2023. годину  

 

18. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План 

рада Градске стамбене агенције Чачак за 2023. годину 

 

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

парцели бр. 725/2 КО Чачак   

 

20. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде Месној заједници 

Танаско Рајић 

 

21. Предлог решења о давању сагласности за издавање у закуп пословних простора 

Месној заједници Овчар Бања 

 

22. Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 

Чачка за 2023. годину 
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23. Предлог програма о изменама Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Чачка 

за 2022. годину 

 

24. Предлог локалног антикорупцијског плана 

 

25. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о боравишној такси 

 

26. Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 

 

27. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

28. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

29. Одборничка питања и одговори    

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину 

 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу и дао реч Славољубу 

Бошковићу, представнику грађана. 

 

На питања и примедбе овлашћеног представника грађана одговарали су Вера 

Јаковљевић, начелница Градске управе за урбанизам и Милош Стеванић, помоћник 

градоначелника за област месне самоуправе и инфраструктуре. 

 

У претресу су учествовали Стефан Радовановић, Иван Рвовић, Раденко Лазић, 

Радивоје Домановић, Јасменка Луковић, Ило Михајловски, Ђорђе Пејак, Миладинка 

Ђукић, Зорица Кнежевић, Марко Трнавац, Радован Шеварлић, Драган Бисенић, Славко 

Борисављевић, Антонела Луковић, Предраг Кузмановић, Никола Наумовић, Милорад 

Јевђевић и Славица Драгутиновић, чланови Градског већа, Мирјана Ђоковић, Милош 

Стеванић и Мирослав Петковић, помоћници градоначелника и Владан Милић, заменик 

градоначелника. 

 

У току расправе, на основу члана 50. Пословника, за реч су се јавили Гордана 

Марјановић, Радивоје Домановић, Иван Рвовић, Драган Бисенић, Маријана Глишић, 

Драгутин Ђуровић, Игор Трифуновић и Марко Трнавац. 

 

Појашњења у току расправе дао је Владимир Гојгић, начелник Градске управе за 

локални економски развој. 
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Право на реплику на излагање Владимира Гојгића, начелника Градске управе за 

локални економски развој искористио је Драган Бисенић. 

 

 Право на реплику на излагање Милоша Стеванића, помоћника градоначелника, 

искористио је Радивоје Домановић. 

 

 Право на реплику на излагање Мирослава Петковића, помоћника 

градоначелника, искористили су Зорица Кнежевић и Радивоје Домановић. 

 

 Мирослав Петковић, помоћник градоначелника је одговорио на реплику 

одборнице Зорице Кнежевић. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

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

претрес 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. 

 

  

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним 

                              таксама за територију града Чачка 

 

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 је учествовао Марко Трнавац. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

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

претрес 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.  

 

х х х 

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

одборнике да ће се рад Скупштине продужити и после 18 часова. 

 

Затим је, на основу члана 159. Пословника, у 15 сати и 20 минута, одредио паузу 

у раду Скупштине до 16 сати и 45 минута. 
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* * * 

Скупштина је наставила рад у 16 сати и 50 минута. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог кадровског плана градских управа града Чачка,  

                              стручних служби и Градског правобранилаштва града Чачка 

                              за 2023. годину 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Зорица Кнежевић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Небојша Бежанић, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

 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 одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                                  ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2023. годину 

 

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

директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић и Ило Михајловски. 

 

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

Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

 

 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: A) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени 

                                 воде из система „Рзав“ 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања  

    ЈП „Рзав“ Ариље  за 2023. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Бараћ, директор ЈП 

„Рзав“ Ариље. 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали  Ило Михајловски и Никола Наумовић. 

 

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. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама 

                                    воде и употребе канализације 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања  

    ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину 

 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 

     ЈКП „Водовод“ Чачак за 2023. годину 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Антонела Луковић и Предраг 

Кузмановић. 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ 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) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама  

                                     комуналне услуге сакупљања, транспорта и депоновања  

                                     комуналног отпада 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

    ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину 

 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења 

     буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2023. годину 

 

Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће 

     на површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2023. године 

 

Д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

     отпада за период 01.01. – 31.12.2023. године 
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Ђ) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности 

     зоо хигијене за период 01.01. – 31.12.2023. године 

 

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

директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Зорица Кнежевић. 

 

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. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                                  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 

       ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2023. годину 

 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених  

     површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину 

 

Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног  

     отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2023. годину 

 

Д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања 

     површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју 

     насељеног места Мрчајевци за 2023. 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 су учествовали Радивоје Домановић, Зорица Кнежевић, Марко 

Трнавац и Ивана Лукић Дачовић. 

 

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

директора 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. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                                     ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске  

     помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2023. годину 

 

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

     одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2022. годину 

 

Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених  

     површина у граду Чачку за 2023. 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 учествовала Гордана Марјановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Дејан Ћосић, в.д. 

директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                                     ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске  

     помоћи ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2023. годину 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ивана Лукић Дачовић, Раденко Лазић, Антонела 

Луковић и Видосава Ђуракић. 

 

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

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. 
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм 

                                                пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 

    ЈКП „Чачак“ Чачак за 2023. годину 

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

ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Антонела Луковић, Милка 

Владисављевић и Радивоје Домановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Данко Ћаловић, 

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм  

                                              пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске  

     помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2023. годину 

 

В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и 

     развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији 

     града за 2023. годину 

 

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

директора ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Антонела Луковић. 

 

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

директора ЈП „Градац“ 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 програма уређивања грађевинског земљишта 

                                        за 2023. годину 

 

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

директора ЈП „Градац“ Чачак. 
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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. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

                                          ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2023. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Војин Јаковљевић,  

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Зорица Кнежевић и Ило 

Михајловски. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Војин Јаковљевић,  

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 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. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и 

                                         Финансијски план Установе за физичку културу „Спортски 

                                         центар Младост“ Чачак за 2023. годину 

 

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

директор СЦ „Младост“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Ило Михајловски. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра 

                                          за социјални рад града Чачка за 2023. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранимирка 

Радосавчевић,  директорка Центра за социјални рад града Чачка. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали Ило Михајловски, Антонела Луковић и Миладинка 

Ђукић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Бранимирка 

Радосавчевић, директорка Центра за социјални рад града 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. 

 

  

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм 

                                               рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

                                               за 2023. годину  

 

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

директорка 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. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм  

                                             пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак 

                                             за 2023. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранкица Јелић, 

директорка  „Градске стамбене агенције Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Гордана Марјановић. 

 

 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 непокретности из јавне 

                                              својине на кат. парцели бр. 725/2 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. 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде 

                                         Месној заједници Танаско Рајић 

 

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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: Предлог решења о давању сагласности за издавање у закуп 

                                                 пословних простора Месној заједници Овчар Бања 

 

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. 

х х х 

 

 Председник Скупштине је, затим, на основу члана 157. Пословника о раду 

Скупштине, прекинуо седницу у 22 сата и 15 минута и наставак заказао за четвртак, 29. 

децембар 2022. године, у 10 сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у четвртак, 29. децембра 2022. године, у 10 

сати и 10 минута. 

 

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

Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

Председник Скупштине је позвао одборнике да изврше пријаву присуства путем 

електронског система.   

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници на почетку, на 

основу електронске евиденције, присуствује 62 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање. 

 

Седници другог дана заседања нису присуствовали одборници Ирена 

Радивојевић, Марко Достанић, Јасмина Петковић, Рашко Јоксић, Биљана Миладиновић, 

Предраг Радовановић, Милан Ђевић, Велимир Илић, Милош Обреновић и Невена 

Павловић.    

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 
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ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: Годишњи план рада Градског штаба за ванредне 

                                                   ситуације на територији града Чачка за 2023. годину 

 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог програма о изменама Програма мера подршке за 

                                                    спровођење пољопривредне политике и политике  

                                                    руралног развоја за подручје града Чачка за 2022. годину 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог локалног антикорупцијског плана 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке  

                                                  о боравишној такси 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
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Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовао Драган Бисенић. 

 

У току излагања у претресу, одборник Драган Бисенић је поставио питање у вези 

наплате боравишних такси. 

 

Председник Скупштине је делимично појаснио начин наплате боравишних 

такси, па је замолио одборника Драгана Бисенића да одговор на постављено питање 

затражи у форми одборничког питања.  

 

  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.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о именовању директора Јавног  

                                                     предузећа за урбанистичко и просторно планирање,  

                                                     грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 

 

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

председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Раденко Лазић, Милош Марић, 

Марија Вучуровић, Гордана Марјановић и Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

Владимир Романдић, секретар Скупштине, је дао појашњења у вези поступка 

избора директора јавних предузећа. 

 

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

Марић, Гордана Марјановић, Зорица Кнежевић, Антонела Луковић и Драган Бисенић. 

 

За реч се јавио Милош Марић који је указао на повреду члана 148. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Марић није био задовољан одговором, па је тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Богдан 

Димитријевић, председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа. 
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За реч се јавила одборница Гордана Марјановић која је искористила право на 

реплику, на дискусију одборника Драгана Бисенића. 

 

Милош Марић је искористио право на реплику на излагање Славице 

Драгутиновић, члана Градског већа. 

 

Славица Драгутиновић, члан Градског већа је одговорила на реплику Милоша 

Марића. 

 

 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 СЕДМА ТАЧКА: Предлог решења о именовању директора Јавног 

                                                     комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће 

                                                     и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

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

председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Стефан Радовановић. 

 

 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 ОСМА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно- 

                                                   имунитетска питања         

 

   Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Радивоје Мијаиловић, 

заменик председника Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања, који је 

изнео предлоге које је Комисија утврдила на седници одржаној 27. децембра 2022. 

године и то: 

 

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

Основне школе „Ратко Митровић“ Чачак    

 

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

Основне школе за образовање одраслих Чачак 

 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  

 

Пошто се 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. 
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ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена одборничка питања.  

 

  Радивоје Домановић је рекао да је задовољан достављеним одговором на 

одборничко питање. 

 

 Радивоје Мијаиловић је био незадовољан одговором, али није тражио допуну 

одговора. 

 

 Гордана Марјановић је изјавила да није задовољна достављеним одговором и 

тражила је допуну одговора на одборничко питање: 

 

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

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

 Одговор обилује нетачним подацима, а садржина одговора оставља низ нејасноћа.  

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

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

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

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

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

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

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

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

најмању руку неозбиљан.  

 Остали смо ускраћени за низ одговора: Уколико је поништено решење 

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

те гараже, легалне или нелегалне? 

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

испред узурпираног јавног простора на којем су објекти? 

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

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

препознати као нелегални објекти?  

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

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

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

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

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

међу тражиоцима овог одговора има писмених људи“. 

 

 Владимир Савковић је изјавио да је делимично задовољан достављеним 

одговором на одборничко питање па је поново поставио одборничко питање: 

 

„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 подразумева плаћање 
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котизације, чланарине или другог облика новчаног издвајања на месечном или 

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

 Милка Владисављевић је изјавила да је задовољна достављеним одго         вором. 

 

 Драган Бисенић је, у току расправе по 25. тачки дневног реда, поставио 

одборничко питање: 

 

„Колики је износ наплаћен од боравишних такси у последње три године?“. 

 

 Пошто је заршен рад по тачкама дневног реда, за реч се јавио Владан Милић, 

заменик градоначелника и указао на сметње у емитовању седнице Скупштине путем 

телевизијског преноса. 

 

 Председник Скупштине, Игор Трифуновић се извинио због проблема у емитовању 

седнице Скупштине и појаснио да су у питању технички проблеми у преузимању и 

даљем емитовању на телевизијама које врше пренос, а да се на порталу Скупштине 

пренос неометано обавља. 

 

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

реда, одредио да дан за гласање буде одмах након паузе, коју је одредио у 11 сати и 50 

минута, у трајању од 5 минута.  

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила рад у 12 сати. 

 

 Председник Скупштине је позвао одборнике да изврше пријаву присуства на 

електронски систем. 

 

Председник Скупштине је обавестио Скупштину да, на основу електронске 

евиденције, седници присуствује 56 одборника, па је констатовао да Скупштина може 

пуноважно да одлучује.  

 

Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да ће се гласање по свим 

тачкама дневног реда обавити употребом електронског система. 

 

 Потом се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда. 

 

ПРВА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

Одлуку  у начелу. 

 

  Скупштина је, затим  са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

 О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

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

Одлуку  у начелу. 

 

  Скупштина је, затим  са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА, 

    

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

Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 КАДРОВСКИ ПЛАН 

ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СТРУЧНИХ СЛУЖБИ И ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

  

 Скупштина је са 52 гласа за, без гласова против, уз 3 уздржана гласа, донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

 ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

    а)  Скупштина је са 52 гласа за, 2 гласа против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ВОДЕ 

 ИЗ СИСТЕМА „РЗАВ“,   
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

б) Скупштина је, затим са 54 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, 

донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

 ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ  ЗА 2023. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

  

a) Скупштина је, са 51 гласом за, 1 гласом против, уз 1 уздржани глас, донела

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ВОДЕ 

 И УПОТРЕБЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је затим, са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

 ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 в) Скупштина је, затим са 54 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, 

донела  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

 ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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СЕДМА ТАЧКА: 

 

  а) Скупштина је са 54 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 

САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И ДЕПОНОВАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА, 

 

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

 

 Одлука  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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

 в) Скупштина је, са 54 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 г) Скупштина је, затим са 53 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, 

донела 

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

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

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023. ГОДИНЕ, 
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  у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ  

ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2023. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: 

    

 а) Скупштина је, са 53 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 б) Скупштина је, са 52 гласа за, без гласова против, уз 2 уздржана гласа, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

 в) Скупштина је  са 54 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА 

 ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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 г) Скупштина је, са 53 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

 д) Скупштина је  са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је, са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

в) Скупштина је, са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2022. ГОДИНУ, 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

г) Скупштина је, са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је, са 52 гласа за, без гласова против, уз 2 уздржана гласа, донела 

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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, 1 гласом против, без уздржаних гласова, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

 ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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б) Скупштина је са 52 гласа за, 1 гласом против, уз 1 уздржани глас, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

   

 а) Скупштина је са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ,   

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

в) Скупштина је, са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

   

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

    

 Скупштина је, са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

Програм  у начелу. 

 

  Скупштина је  са 53 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 
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П Р О Г Р А М 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Програм  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је, са 53 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ“ 

 ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

  

  Скупштина је, са 53 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

  

  Скупштина је, са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА 

КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН 

РАДА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је, са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 725/2 КО ЧАЧАК,    

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је, затим са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТАНАСКО РАЈИЋ, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

   

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ОВЧАР БАЊА,  

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Годишњи план  је саставни део записника. 

 

 

ДВДАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Програм 

у начелу. 

 

Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

П Р О Г Р А М 

 О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 

ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Програм  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 53 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела  

Локални антикорупцијски план у начелу. 

 

Скупштина је са 53 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

  

ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН, 

  

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

 

 Локални антикорупцијски план  је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 54 гласа за, без гласова против и  уздржаних, донела Одлуку у 

начелу. 

  

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 42 гласа за, 10  гласова против, уз 3 уздржана гласа, донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 

 „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: 

 

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

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

 „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: 

 

1) Скупштина је са 54 гласа за, без гласова против и  уздржаних, донела 

 

 РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ «РАТКО МИТРОВИЋ» У ЧАЧКУ 
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тако што се разрешавају Марко Јелушић и Душица Лончаревић, а именују Драго 

Богдановић и Јелена Маринковић. 

 

2)  Скупштина је са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава се Маја Настић, а именује Мирјана Николић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

* * * 

 Милош Марић је, у току расправе по 26. тачки дневног реда, указао на повреду 

члана 148. Пословника. 

 

 Скупштина се није изјаснила да је повређен члан 148. Пословника. 

 

* * *   

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

одлучивање по свим тачкама дневног реда, закључио двадесет прву седницу 

Скупштине у 12 сати и 35 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-219/2022-I 

28. и 29. децембар 2022. године 

 

                СЕКРЕТАР                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

Извод из записника са 21. седнице Скупштине усвојен је на 22. седници, одржаној 23. 

фебруара 2023. године. 


