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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 23. фебруара 2023. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

 

 

Седница је почела у 10 сати и 5 минута. 

 

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

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је позвао одборнике да изврше пријаву присуства 

употребом електронског система.   

 

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

основу електронске евиденције, присуствује 52 одборника и да постоји кворум за рад и 

пуноважно одлучивање.  

 

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

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

присуствује седници. 

 

Седници Скупштине нису присуствовали одборници Ирена Радојевић, Марко 

Достанић, Славољуб Пипер, Олгица Ракић, Милан Максимовић, Радивоје Мијаиловић, 

Биљана Миладиновић и Милош Обреновић.  

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали градоначелник, 

заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по тачкама дневног реда и представници 

средстава јавног информисања.   

 

 Председник Скупштине је позвао новог одборника, Рашка Јоксића, да положи 

заклетву, с обзиром да је Скупштина донела Одлуку о потврђивању мандата одборника, 

а нови одборник до сада, из оправданих разлога, није присуствовао седницама 

Скупштине. 

 

 Председник Скупштине је полако на делове читао текст заклетве, а одборник је  

гласно понављао. 

 

 Затим је председник Скупштине констатовао да је  одборник положио заклетву и 

замолио га да текст заклетве потпише и преда секретару Скупштине. 

 

 Потписана заклетва је саставни део овог записника. 

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

из записника са двадесет прве 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 43 гласа за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са двадесет прве седнице Скупштине, одржане 28. 

и 29. децембра 2022. године, без примедби. 

 

 Председник Скупштине је затим предложио да се дневни ред седнице измени 

тако да се осма тачка из предлога дневног реда, Предлог одлуке о давању сагласности 

на Програм рада Културног центра Чачак за 2023. годину, разматра као 18 тачка, а да се 

остале тачке померају у складу са предложеном изменом. 

 

 Употребом електронског система, за овај предлог гласало је 43 одборника, без 

против и уздржаних, па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 

Пошто више није било предлога за измену или 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 46 гласова за, без гласова против и уздржаних, утврдила 

следећи 

 

Д н е в н и   р е д 

 

 

1. Предлог одлуке о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине за 

2023. годину 

 

2.   Престанак мандата и избор једног члана Градског већа града Чачка 

 

3. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне 

стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2022. – 2026. године 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене дугорочног плана пословне 

стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017. – 2027. године 

 

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

„Дубоко“ Ужице број 26/3 од 23. јануара 2023. године 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије 

и развоја ЈП „Рзав“ Ариље за период  2023 - 2027. године  

 

5. Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију  града Чачка за 2022. 

годину 
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6. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада доо „Научно 

технолошки парк Чачак“ Чачак за 2023. годину  

 

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

             Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину 

 

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

за 2023. годину 

 

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

„Надежде Петровић“ Чачак за 2023. годину 

 

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

„Владислав Петковић Дис“ за 2023. годину 

 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског 

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

2023. годину  

 

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

Чачак“ Чачак за 2023. годину  

 

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

за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2023. годину  

 

14. Предлог одлуке о оснивању Установе културе „Центар за неговање традиције“ 

Чачак 

 

15. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији 

града Чачка за 2023. годину 

 

16. Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Чачка за 2023. годину  

 

17. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену топлотну 

енергију крајњим купцима  

 

18. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Културног центра Чачак 

за 2023. годину 

 

19. Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације 

„Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку 

 

20. Предлог решења о отуђењу катастарских парцела у поступку експропријације 

земљишта за улицу Милоша Ћосића 

 

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

парцелама бр. 524/1 и 524/2 обе у КО Чачак ради изградње дела Синђелићеве 

улице 
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22. Предлог одлуке о конверзији потраживања града Чачка у улог града Чачка у 

основном капиталу привредног друштва „Застава оружје“ а.д. Крагујевац и 

отпису камате 

 

23. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

24. Одборничка питања и одговори    

 

Затим се за реч јавио Радивоје Домановић који је указао на повреду Пословника о 

раду Скупштине, јер је седница Скупштине почела без телевизијског преноса. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење. 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о поверавању телевизијског преноса седница  

                           Скупштине за 2023. годину 

 

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

председник Скупштине града Чачка. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Марко Трнавац и Милош Марић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Игор Трифуновић, 

председник Скупштине града Чачка. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес, па је ставио на гласање Предлог 

одлуке и позвао одборнике да се о Предлогу изјасне употребом електронског система. 

 

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

 

О Д Л У К У 

  О ПОВЕРАВАЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРЕНОСА 

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

  

ДРУГА ТАЧКА: Престанак мандата и избор једног члана Градског већа града Чачка 

 

 Председник Скупштине је обавестио да је Немања Трнавац, члан Градског већа, 

поднео оставку, која је одборницима достављена у материјалу за седницу, па је 

констатовао да Немањи Трнавцу престаје функција члана Градског већа, због поднете 

оставке. 



5 

 

Председник Скупштине је затим позвао градоначелника Милуна Тодоровића да 

образложи предлог за новог члана Градског већа, који је достављен Скупштини. 

 

Милун Тодоровић, градоначелник је предложио кандидата за члана Градског 

већа, Ђорђа Пејака и укратко образложио предлог.  

 

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

предложио  састав Комисије за спрвођење избора  једног члана Градског већа и то: 

 

- Игора Трифуновића, председника Скупштине, за председавајућег 

- Николу Наумовића, са Изборне листе Александар Вучић – За нашу децу,  

- Видосаву Ђуракић, са Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија 

Србије (СПС)– Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма,  

- Зорицу Кнежевић, са Изборне листе Велимир Илић – Нова Србија – Народни 

блок,   

- Марка Трнавца, са Изборне листе За Краљевину Србију (ПОКС-МФ). 

 

Пошто није било других предлога, Скупштина је, употребом електронског 

система, са 45 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила предлог и изабрала 

Комисију за спровођење избора  једног члана Градског већа. 

 

Председник Скупштине је позвао Комисију да дође за председнички сто и 

руководи гласањем за избор члана Градског већа.  

 

 Затим се приступило тајном гласању, тако што је председавајући Комисије 

прозивао одборнике, а Комисија за спровођење избора им је уручивала гласачке 

листиће.  

 

Након завршеног гласања председавајући Комисије, Игор Трифуновић је  

саопштио да су гласала 53 одборника, да 22 гласачка листића нису употребљена, да 

није било неважећих гласачких листића. За предлог је било 48 гласова, а против 5. 

 

 Председавајући је, на основу резултата гласања, констатовао да је предложени 

кандидат Ђорђе Пејак, са 48 гласова за,  и 5 гласова против, изабран за члана Градског 

већа града Чачка.  

 

Затим је новом члану Градског већа честитао на избору и истовремено се 

захвалио на досадашњој сарадњи. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је Ђорђу Пејаку, избором за члана 

Градског већа, престао мандат одборника Скупштине града Чачка и функција члана 

Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања. 

 

Решења о престанку функције члана Градског већа, избору једног члана 

Градског већа, престанку мандата одборника и престанку функције члана Комисије за 

кадрове и мандатно-имунитетска питања су саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план  

                                  пословне стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице 

                                  за период 2022. – 2026. године 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене дугорочног плана пословне 

стратегије и развоја ЈКП „Дубоко“ Ужице за период 2017. – 2027. године 

 

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

„Дубоко“ Ужице број 26/3 од 23. јануара 2023. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су мр Момир 

Миловановић, в.д. директора ЈКП „Дубоко“ Ужице и Слободан Богосављевић, члан 

Надзорног одбора ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Стефан Радовановић, Никола Наумовић, Радивоје 

Домановић, Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника, Драган Бисенић, Велимир 

Илић и Драгутин Ђуровић. 

 

У току претреса за реч се, на основу члана 50. Пословника о раду Скупштине, 

јавио Велимир Илић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су мр Момир 

Миловановић, в.д. директор ЈКП „Дубоко“ Ужице и Слободан Богосављевић, члан 

Надзорног одбора 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. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план  

                                  пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ Ариље  

                                  за период  2023 - 2027. године  

 

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

„Рзав“ Ариље. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Радивоје Домановић. 

 

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. 

 

ПЕТА ТАЧКА:  Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију 

                            града Чачка за 2022. годину 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Радивоје Домановић и Зорица 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 и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у 

дану за гласање. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада доо 

                                „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2023. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Мирко Пешић, в.д. 

директора доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

 

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

                               рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2023. годину 

 

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

директорка Центра за стручно усавршавање Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Гордана Марјановић и Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Тања Аћимовић, 

директорка Центра за стручно усавршавање 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: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног  

                             музеја Чачак за 2023. годину 

 

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

директорка Народног музеја Чачак. 
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Марко Трнавац, Милош Марић, Никола Наумовић и 

Зорица Кнежевић. 

 

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

директорка Народног музеја Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

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

                                галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2023. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Бранко Ћаловић, 

директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Гордана Марјановић, Милош 

Марић и Видосава Ђуракић. 

 

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

директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 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:  Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске 

                                 библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2023. годину 

 

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

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Зорица Кнежевић и Милош Марић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је др Богдан 

Трифуновић, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 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:  Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                           Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине  

                                           Горњи Милановац и Лучани за 2023. годину  

 

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

директорка Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Никола Наумовић, Зорица Кнежевић и Милош 

Марић. 

 

Затим се за реч јавио Никола Наумовић који је имао реплику на излагање 

Милоша Марића. 

 

Милош Марић је одговорио на реплику Николе Наумовића. 

 

У току расправе за реч се, по члану 50. Пословника, јавио Радивоје Домановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Лела Павловић, 

директорка Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани.  

 

 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: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

                                         „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2023. годину  

 

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

директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Славица Драгутиновић, члан Градског већа, Зорица 

Кнежевић, Антонела Луковић, Милош Марић и Мирослав Петковић, помоћник 

градоначелника. 

 

Затим је председник Скупштине, на основу члана 112. Пословника о раду, 

обавестио да ће Скупштина наставити рад и после 18 часова. 

 

На излагање Милоша Марића, право на реплику је искористила Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

Милош Марић је одговорио на реплику Славице Драгутиновић. 
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Након излагања Мирослава Петковића, право на реплику је искористио Милош 

Марић. 

 

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

директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

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

                                         Програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите  

                                         „Зрачак“ Чачак за 2023. годину  

 

 

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

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

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић и Ивана Лукић Дачовић. 

 

 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 16 сати одредио паузу до 17 сати и 30 минута. 

 

 Седница је наставила са радом у 17 сати и 30 минута. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о оснивању Установе културе „Центар 

                                          за неговање традиције“ Чачак 

 

 

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

начелница Градске управе за друштвене делатности. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Антонела Луковић, Ило 

Михајловски и Марко Трнавац. 

 

За реч се на основу члана 50. Пословника о раду Скупштине јавио Радивоје 

Домановић. 

 

Право на реплику искористио је Радивоје Домановић на излагање известиоца 

Милке Станковић, начелнице Градске управе за друштвене делатности. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Милка Станковић, 

начелница Градске управе за друштвене делатности. 

 

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

претрес у начелу.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

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

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

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда 

                                         на територији града Чачка за 2023. годину 

 

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

начелник Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Драгутин Ђуровић и Мирјана Ђоковић, помоћница 

градоначелника. 

 

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

Домановић и Маријана Глишић. 

 

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

начелник Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка. 

 

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

претрес у начелу.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

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

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

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за  

                                          заштиту животне средине града Чачка за 2023. годину  

 

 

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

начелница Градске управе за урбанизам и Мирјана Ђоковић, помоћница 

градоначелника. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Зорица Кнежевић, Милка 

Владисављевић, Радивоје Домановић и Маријана Глишић. 

 

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

Ђуровић и Радивоје Домановић. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Мирјана Ђоковић, 

помоћница градоначелника. 

 

Право на реплику искористио је Радивоје Домановић на излагање Мирјане 

Ђоковић, помоћнице градоначелника. 

  

  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. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за  

                                               испоручену топлотну енергију крајњим купцима  

 

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

ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Радивоје Домановић. 

 

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

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 

 

Право на реплику искористио је Радивоје Домановић на излагање известиоца 

Данка Ћаловића, директора 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. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

                                             Културног центра Чачак за 2023. годину 

 

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

директор Културног центра Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић и Зорица Кнежевић. 

 

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

директор Културног центра Чачак.  

 

Право на реплику искористио је Радивоје Домановић на излагање известиоца 

Радисав Луковић, директор Културног центра Чачак.  
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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. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне  

                                              регулације „Индустријска зона, комплекси болнице 

                                              и касарне“ у Чачку 

 

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

начелница Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Драган Бисенић и Игор 

Трифуновић. 

 

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

Бисенић и Радивоје Домановић. 

 

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

начелница Градске управе за урбанизам. 

 

Право на реплику искористио је Радивоје Домановић на излагање известиоца 

Вере Јаковљевић, начелнице 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу катастарских парцела у поступку 

                                         експропријације земљишта за улицу Милоша Ћосића 

 

 

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 отуђењу рушењем непокретности из 

                                                јавне својине на кат. парцелама бр. 524/1 и 524/2 обе у КО 

                                                Чачак ради изградње дела Синђелићеве улице 

 

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

начелница Градске управе за урбанизам.   
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Радивоје Домановић. 

 

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

начелница 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о конверзији потраживања града Чачка у 

                                                    улог града Чачка у основном капиталу привредног  

                                                   друштва „Застава оружје“ а.д. Крагујевац и отпису камате 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Драган Бисенић. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно- 

                                                    имунитетска питања         

 

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

председница Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања, која је изнела 

предлоге које је Комисија утврдила на седници одржаној 22. фебруара 2023. године и 

то: 

 

 1. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора 

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак    

 

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

Културног центра Чачак 

 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора 

Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

 

4. Предлог решења о именовању два члана Управног одбора Установе културе 

„Градско позориште Чачак“ Чачак 
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Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  

 

У претресу је учествовао Радивоје Домановић. 

 

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

претрес и обавестио одборнике да ће се изјашњавање по овој тачки дневног реда 

обавити у дану за гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА:  Одборничка питања и одговори    

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена одборничка питања.  

 

 Одборник Владимир Савковић се није изјаснио у вези достављеног одговора, јер 

није био присутан. 

 

  Одборница Милка Владисављевић је изјавила да је задовољна достављеним 

одговором на одборничко питање. 

 

 Одборница Гордана Марјановић је изјавила да није задовољна достављеним 

одговором на одборничко питање. 

 

 Одборник Драган Бисенић се није изјаснио у вези достављеног одговора, јер није 

био присутан. 

 

 Затим су одборници постављали нова одборничка питања. 

 

 Одборница Гордана Марјановић је поставила одборничко питање: 

 

 „ Незадовољна сам непрецизним одговорима на моја веома дефинисана питања, на 

нека није уопште одговорено. 

 На моје питање да ли су гараже у Девет Југовића 14, легалне, нисам добила 

експлицитан одговор већ на основу логичког закључивања претпостављам да нису. Али 

ја тражим прецизан одговор, а не закључивање. Даље следи упућивање на поступак 

озакоњења, јер је потврђено да ни један поступак за озакоњење није покренут. 

Упућивање у поступак озакоњења није требало упутити мени јер ја не легализујем 

ништа, већ је потребно упутити такозваним власницима незаконитих објеката и ко би 

заправо требало да се брине о заштити градске имовине? Решење о рушењу објеката 

које је донео грађевински инспектор је проглашено незаконитим. Шта сада? Зар је једна 

овако ситна ствар довела градску власт и нас грађане у пат позицију? Или је ово борба 

формално моћнијих са фигуративно немоћним? Дакле „ћераћемо се још“. Надам се 

одговору на питање: да ли су предметни објекти легални и ако нису шта да учине 

грађани из Стамбене заједнице Девет Југовића 14 да би се исти уклонили?“.  

 

 Одборник Радивоје Домановић је негодовао јер није добио одговоре на више пута  

постављена одборничка питања у вези пута у Милићевцима и бирачког списка у 

Изборној јединици Ракова. Затим је поставио нова одборничка питања: 

 

 „1. Ко даје услове за постављање башти на Градском шеталишту? 
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 2. Ко је надлежан за утврђивање уништења саобраћајних знакова поред пута, као и 

путоказе?“. 

 

 Одборница Антонела Луковић је поставила одборничка питања: 

 

 „1. Ко су чланови Радног тима заштићеног подручја Овчарско-Кабларске клисуре, 

који су задужени за реализацију Програма ревитализације овог подручја?  

 

 2. Колике су надокнаде чланова Радног тима у нето и бруто износу?“. 

 

 Одборница Зорица Кнежевић је поставила одборничко питање: 

 

 „Ко су чланови Радне групе „Националне престонице културе“ – Чачанска родна 

2023. и колико износи њихова ангажованост у нето и бруто износу појединачно?“.  

  

х х х 

 

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

реда, одредио дан за гласање истог дана, одмах након паузе у раду Скупштине у 

трајању од 5 минута, коју је одредио у 20 сати и 50 минута. 

 

 Скупштина је наставила рад у 21 сат. 

 

 Председник Скупштине је позвао одборнике да изврше пријаву присуства 

употребом електронског система. 

 

Председник Скупштине је обавестио Скупштину да, на основу електронске 

евиденције, седници присуствује 39 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 о којима се Скупштина 

није изјаснила после закљученог претреса. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА:  

 

 А) Скупштина је са 21 гласом за, 6 гласова против, уз 2 уздржана гласа,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 

И РАЗВОЈА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 2022. – 2026. ГОДИНЕ, 

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 Б)  Скупштина је са 23 гласа за, 3 гласа против, уз 9 уздржаних гласова,  донела 
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 

 2017. – 2027. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

В)  Скупштина је са 20 гласова за, 3 гласа против, уз 12 уздржаних гласова,  донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕШЕЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ БРОЈ 26/3 ОД 23. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 34 гласа за, без гласова против и  уздржаних гласова, донела 

 

 О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД  2023 - 2027. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

     Скупштина је са 35 гласова за, без гласова против и  уздржаних гласова, донела 

 

 З а к љ у ч а к 

   

Усваја се Годишњи извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Чачка 

за 2022. годину, који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

  

Скупштина је са 33 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОО „НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је са 33 гласа за, 1 гласом против, без уздржаних гласова, донела  

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА 

ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: 

    

 Скупштина је  са 35 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

 ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је  са 35 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ 

„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 34 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 35 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И 

ЛУЧАНИ ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

   

  Скупштина је  са 35 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

   

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

    

   Скупштина је  са 35 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

 ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ 

 ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 31 гласом за, 2 гласа против, уз 2 уздржана гласа, донела 

Одлуку у начелу. 

 

  Скупштина је, затим са 29 гласова за, 3 гласа против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ 

 ТРАДИЦИЈЕ“ ЧАЧАК, 

  

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

Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 34 гласа за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

Оперативни план  у начелу. 

 

  Скупштина је, затим са 35 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, 

донела 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 35 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, донела 

Програм у начелу. 

 

   Скупштина је, затим, са 35 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, 

донела 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ, 

 

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

Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

  

  Скупштина је са 28 гласова за, 1 гласом против, уз 4 уздржана гласа, донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ 

ЕНЕРГИЈУ КРАЈЊИМ КУПЦИМА, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 34 гласа за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 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 26 гласова за, 4  гласа против, уз 3 уздржана гласа, донела 

  

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА, КОМПЛЕКСИ БОЛНИЦЕ И КАСАРНЕ“ У ЧАЧКУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

  

Скупштина је, затим са 34 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 

ЗЕМЉИШТА ЗА УЛИЦУ МИЛОША ЋОСИЋА, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника.   
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је, затим са 34 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛАМА БР. 524/1 И 524/2 ОБЕ У КО ЧАЧАК РАДИ ИЗГРАДЊЕ ДЕЛА 

СИНЂЕЛИЋЕВЕ УЛИЦЕ, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 28 гласова за, 1 гласом против, уз 3 уздржана гласа, донела 

  

О Д Л У К У 

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ЧАЧКА У УЛОГ ГРАДА ЧАЧКА У 

ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ“ А.Д. 

КРАГУЈЕВАЦ И ОТПИСУ КАМАТЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВДАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

1)  Скупштина је са 34 гласа за, без гласова против, уз 1  уздржани глас, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава  Миланко Ранковић, а именује се Славица Пантовић.  

 

 

2)  Скупштина је са 33 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Весна Вељовић, а именује се Драгојло Јеротијевић. 

 

 

3)  Скупштина је са 34 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Љубинка Миленковић,  а именује се Светозар Заграђанин. 

 

 

4)  Скупштина је са 35 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

„ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују  Јелена Павић и Горан Ђудић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

* * * 

   

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

одлучивање по свим тачкама дневног реда, закључио двадесет другу седницу 

Скупштине у 21 сат и 17 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-24/2023-I 

23. фебруар 2023. године 

 

 

                СЕКРЕТАР                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Владимир Романдић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

Извод из записника са 22. седнице Скупштине усвојен је на 23. седници, одржаној 17. 

марта 2023. године. 


