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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са ЧЕТРНАЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка,
одржане 11. фебруара 2022. године,
у сали Скупштине града Чачка
Седница је почела у 10 сати и 5 минута.
Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника о раду Скупштине отворио и
председавао јој Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка.
На почетку седнице председник Скупштине је образложио да је ову седницу
сазвао по хитном поступку у складу са чланом 113 став 5 и 6 Пословника о раду
Скупштине у року краћем од 7 дана због тога што је донет нови Закон о локалним
изборима по коме је потребно именовати нову изборну комисију. Комисија за кадрове
и мандатно имунитетска питања је утврдила предлог који је одборницима достављен
пред почетак седнице.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку, према
обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 56 одборника и да
постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Седници од почетка до краја заседања нису присуствовали одборници Слободан
Бајић, Биљана Миладиновић, Предраг Радовановић и Саша Петровић и Невена
Павловић.
Одсуство са седнице је оправдао Саша Петровић.
Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Заменик
градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, представници
градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и представници
средстава јавног информисања.
Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод
из записника са тринаесте седнице Скупштине ради усвајања и питао да ли има
примедаба на извод из записника.
Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је ставио извод из
записника на гласање.
Скупштина је са 53 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела следећи
Закључак
Усваја се извод из записникa са тринаесте седнице Скупштине од 28. и 29.
децембра 2021. године, без примедаба.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда
достављен уз позив за седницу, па је питао да ли има предлога за измену или допуну
дневног реда.
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Пошто није било предлога за измену и допуну дневног реда, председник
Скупштине је ставио на гласање предложени дневни ред.
Скупштина је са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи
Дневни ред
1. Предлог одлуке о разрешењу односно именовању Изборне комисије града Чачка

у сталном саставу
2. А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног

комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
3.

А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Чачак

4. Одборничка питања и одговори

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о разрешењу односно именовању Изборне комисије
града Чачка у сталном саставу
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Гордана Крљанац,
председник Комисије за кадрове и мандатно-иминитетска питања.
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 предлог ставио на гласање.
Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних гласова, донела
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,
ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

тако што се разрешавају:
1)
Касија Вукајловић, председник,

3
- Љиљана Станишић, заменик председника
2) Благоје Матијашевић, члан,
- Радомир Шундерић, заменик члана,
3) Братислав Зечевић члан,
- Саша Вуковић заменик члана,
4) Светлана Стојановић члан,
- Зоран Васовић заменик члана,
5) Александра Ћурчић члан,
- Дејан Мијаиловић заменик члана,
6) Горан Тодоровић члан,
- Јована Мишовић заменик члана,
7) Маријана Ђоковић члан,
- Милош Белопавловић заменик члана,
8) Ацо Јаковљевић члан,
- Душко Савковић заменик члана,
9) Биљана Лучић члан,
- Милан Стојић заменик члана,
10) Александар Терзић члан,
- Андрија Недић заменик члана,
11) Ана Бојовић члан,
- Миљко Луковић заменик члана
12) Јово Поповић члан,
- Срђан Бежанић, заменик члана,
13) Зорица Јелић члан,
- Радојка Даниловић, заменик члана,
14) Марина Недовић члан,
- Ђорђе Думић заменик члана,
15) Милан Бурић члан,
- Миленко Јовановић заменик члана,
16) Биљана Рајић, секретар,
- Марко Вујовић, заменик секретара,
а именују се :
1) за председника Касија Вукајловић дипл. правник,
- за заменика председника Љиљана Станишић дипл. правник,
2) за члана Светлана Стојановић,
-за заменика члана Урош Беседић,
3) за члана Александра Ћурчић,
-за заменика члана Наташа Савићевић Парезановић,
4) за члана Братислав Зечевић,
-за заменика члана Марко Мосић,
5) за члана Милан Стојић,
-за заменика члана Биљана Лучић,
6) за члана Стефан Петровић,
-за заменика члана Ана Бојовић,
7) за члана Јово Поповић,
-за заменика члана Срђан Бежанић,
8) за члана Марина Недовић,
-за заменика члана Иван Логвинов,
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9) за члана Слађана Бабић Ђуровић,
-за заменика члана Горан Марковић,
10) за секретара Биљана Рајић, дипл. правник,
- за заменика секретара Јелена Веселиновић, дипл. правник.
Одлука је саставни део записника.
ДРУГА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Водовод“ Чачак
Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
начелник Градске управе за опште и заједничке послове.

Небојша Бежанић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
А) Пошто се нико није јавио за реч, Скупштина је са 52 гласа за, без гласова
против и уздржаних гласова, донела
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
Б) Скупштина је, такође, са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних гласова,
огласила
ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ТРЕЋА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
начелник Градске управе за опште и заједничке послове.
Председник Скупштине је отворио претрес.

Небојша Бежанић,
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А) Пошто се нико није јавио за реч, Скупштина је са 54 гласа за, без гласова
против и уздржаних гласова, донела
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
Б) Скупштина је, такође, са 54 гласа за, без гласова против и уздржаних гласова,
огласила
ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори
Председник Скупштине је питао одборнике да ли има нових одборничких питања.
Одборник Радивоје Домановић је поставио одборничка питања:
„1. Да се достави извод из бирачког списка који је био на изборном месту у
Изборној јединици Ракова?
2. Када ће се санирати рупе на путу у Шебецима које су настале услед проласка
тешких камиона?
3. Када су поласци на релацији Прељина – Чачак, и да се достави ред вожње?
4.Да ли ће се вући и куда материјал за насипање Моравског коридора из Горње
Горевнице“.
Одборник Велимир Илић је поставио одборничко питање:
„Зашто је Чачак међу најзагађенијим градовима у Србији, а више пута и
најзагађенији, молим надлежне службе да поднесу извештај и да се о овом најбитнијем
питању поведе расправа на седницама Скупштине града?“
***
Председник Скупштине, Игор Трифуновић је, с обзиром да је дневни ред за
данашњу седницу исцрпљен, закључио четрнаесту седницу Скупштине у 10 сати и 30
минута.
Цео ток седнице Скупштине је снимљен.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-21/2022-I
11. фебруар 2022. године
СЕКРЕТАР
Скупштине града Чачка,
Владимир Романдић

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић
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Извод из Записника са 14. седнице усвојен је на 15. седници Скупштине града Чачка
одржаној 24. и 25. фебруара 2022. године.

