
 

 

 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  СЕДАМНАЕСТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 1. и 2. децембра  2017. године, 

  у великој сали Скупштине града Чачка у Чачку 

 

 

Седница је почела рад у 10 сати и 20 минута.  

 

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

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 47  одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали помоћници 

градоначелника, чланови Градског већа, представници градских управа, известиоци по 

појединим тачкама дневног реда и представници средстава јавног информисања. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је достављен извод из 

записника са шеснаесте седнице Скупштине од  24, 25. и 26. октобра  2017. године, 

ради усвајања. 

 

 Питао је одборнике да ли има примедаба на извод из записника са шеснаесте 

седнице. 

 

 За реч се јавио  Миленко Каличанин, који је имао начелну примедбу на извод из 

записника, јер нови начин израде записника не садржи важне стваре које одборници 

изнесу у претресу, а само се евидентирају повреде Пословника које су у супштини 

небитне, а оно што је битно остаје незабележено.  

 

 Александар Сретеновић је имао примедбу на садржај диска који се доставља као 

тонски снимак седнице, јер је фолдер у коме се ток седнице налази огроман и не може 

се очитати ради коришћења тонског записа.  

 

 У вези са овим председник Скупштине је обавестио одборнике да ће убудуће ток 

седнице бити на сајту града, а моћи ће и да се прати преко интернета, па ће бити 

доступан свима. 

 

 Радмила Живковић је имала примедбу јер се на диску који је достављен не чује 

добро шта се догађа и конкретно указала на део седнице описане на страни 21., јер је у 

вези Извештаја Предшколске установе „Радост“ она директорки поставила питање, а 

председавајући председник Скупштине је њен говор прекинуо у пола реченице, није јој 

дозволио да заврши мисао, ускратио јој да каже оно што је желела, није је уважио чак 

ни као одборника и за то би требало  да јој се извини, а све ово се на диску не може 

чути нити знати шта се догађа на седници.  

 



 

 

 Александар Танасковић је имао примедбу на део записника на страни 27. где 

стоји да му је председник Скупштине изрекао меру опомене, зато што га је увредио, а 

не пише шта је ко коме рекао, ни који је то гест којим је он увредио председника да 

добије опомену, а ни на тонском записку који је добио се не чује шта је ко коме рекао и 

сматра да је ово намерно учињено, па је тражио да се у изводу из записника наведе 

цитат онога што је он председавајућем рекао, а за шта је добио опомену.  

 

 Драган Ћендић је указао на део извода из записника на страни 4. и прочитао део 

свог говора у вези повреде члана 113. Пословника о раду Скупштине. 

 

 Милица Прокић је имала примедбу на стране записника од 21. до 23. где пише 

између осталог да је одсутна са трећег дана заседања седнице Скупштине, а тврди да не 

пише да је удаљена због мере коју јој је изрекао председавајући, да је била у ходнику 

скупштинске сале, али да јој није дозвољен улазак на седницу. Такође у записнику и не 

пише да ју је директорка Предшколске установе „Радост“ прозивала у вези њене 

дискусије изречене о раду директорке.  

 

 Александар Божовић је рекао да је записник катастрофалан, да нема ништа 

важно што се дешавало на седници. Сматра да треба уводити иновације у рад седнице, 

користити нове технологије, али да треба водити рачуна и о онима који не умеју да их 

користе и ипак писати важне делове говоре одборника у записник. Нигде се не 

евидентира зашто је неки одборник добио опомену.  

 

 Звонко Митровић је имао примедбу на страни 21. записника где је у расправи по 

10. тачки дневног реда учествовао и он и рекао битне ствари које је требало написати, а 

само набрајање учесника у расправи није ни потребно ако нема шта је ко рекао.  

 

 Ацо Ђенадић је такође имао примедбу на начин израде извода из записника по 

новом Пословнику о раду Скупштине и приметио да се и одборник владајуће већине 

побунио сматрајући оно што одборници кажу треба да буде у записнику. Сматра да је 

записник као трајни документ важан и мора да садржи све битне ствари које су се 

догађале на седници и нагласио да је учествујући у расправи по 7. тачки дневног реда, 

која је говорила о споменицима он причао о реципроцитету, а не о помирењу како су га 

погрешно неки схватили, тада је рекао да се вероватно неће рушити стари споменици 

иако су  подигнути мимо правилника, али треба подићи и нове онима који су 

неправедно запостављени, у првом реду заслужним припадницима Равногорског 

покрета.  

 

 Председник Скупштине је тражио да се утврди кворум на седници. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 65 одборника. 

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, у вези са записником председавајући је 

извод из записника са шеснаесте седнице Скупштине ставио на гласање. 

 

 Скупштина је са 38 гласова за,   донела следећи 

 

 

 

 



 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записника са шеснаесте седнице Скупштине града Чачка, 

одржане  24, 25. и 26. октобра  2017. године, са могућим изменама  изнетим у 

примедбама. 

 

 За реч се јавио Милисав Марјановић који је указао на повреду члана 195. 

Пословника о раду Скупштине, којим је прописан поступак постављања и одговарања 

на одборничка питања и истакао да он није добио одговор, због чега није дата помоћ за 

пет породица у Прељини које су претрпеле штету од  града. 

 

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

Милисав Марјановић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Радисав Рацковић је указао на повреду члана 195. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописан поступак постављања и одговарања на питања истичући 

да није добио одговоре на своја одавно постављена питања. 

 

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

Радисав Рацковић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Виолета Марковић је такође указала на повреду члана 195. Пословника о раду 

Скупштине,  којим је прописан поступак постављања и одговарања на питања истичући 

да нема сврхе постављати  питања, када се на њих не одговара.  

 

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

Виолета Марковић  није  захтевала да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу. 

 

Затим је на основу члана 125. Пословника о раду  предложио да се у дневни ред  

уврсте следеће тачке:  

 

- Предлог програма локалног економског развоја за период 2017 – 2019. 

година         

 

- Предлог одлуке о условима и начину реализације програма локалног 

економског развоја за 2017. годину    

 

- Предлог програма  о изменама програма  коришћења средстава буџетског 

фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години 

 

и да се ове тачке разматрају као  3, 4. и 5.  тачка дневног реда, а преостале тачке из 

позива се померају. Образложио је предлог да се ове тачке по хитном поступку нађу на 

дневном реду данашње седнице потребом да се доношењем ових аката реализују 

буџетска средства планирана за подстицај развоја привреде и истакао да је Градско 



 

 

веће претходног дана утврдило предлоге након што је из надлежног министарства 

односно од Комисије за контролу државне помоћи приспела сагласност за доделу 

државне помоћи од стране локалне самоуправе корисницима на основу Програма који 

ова Скупштина треба да донесе.  

 

За овај предлог било је 41 одборник, и 1 против, па је председавајући 

констатовао да је предлог прихваћен. 

 

 Председавајући је затим на основу члана 121. Пословника о раду предложио да 

се по 3. и 4. тачки из предлога за допуну обједини уводно излагање и претрес, с 

обзиром да су повезане и проистиче једна из друге.  

 

За овај предлог било је 34 одборника, и 1 против, па је председавајући 

констатовао да је предлог прихваћен. 

 

 За реч се затим јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана 50. 

Пословника о раду Скупштине, којим је прописано да одборник има право да буде 

обавештаван о свим питањима од значаја за вршење одборничке дружности, а да се 

повреда овог члана састоји у томе да се допунски материјал који је изузетно важан и 

обиман одборницима доставља непосредно пред почетак седнице, па нису у 

могућности да се са њим упознају и учествују у расправи.  

 

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

Александар Танасковић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Бошко Обрадовић је затим указао на повреду члана 113. Пословника о раду, 

којим је прописано на који начин и у ком року позив за седницу одборницима мора 

бити упућен са материјалом, а који је повређен тиме што су одборници материјал са 

стратешки важним садржајем добили непосредно пред почетак седнице за шта нема ни 

оправдања ни аргумената који би били прихватљиви.  

 

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

Бошко Обрадовић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана 125. 

Пословника о раду, којим је прописано у којим случајевима се могу предлагати измене 

и допуне дневног реда и истакао да оправданост хитности уношења у дневни ред 

допунских тачака није образложена.  

 

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

Александар Танасковић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  



 

 

 

 За реч се затим јавила Биљана Рубаковић која је указала на повреду члана 113. 

став 6. Пословника о раду, којим је прописано да се мора образложити уручивање 

скупштинског материјала непосредно пред почетак седнице и истакла да образложење 

председника није било за тачке 4 и 5. 

 

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

Биљана Рубаковић  је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се затим јавио Александар Сретеновић који је указао на повреду члана 

148.  а у вези члана 50. Пословника о раду, којим је прописано да су одборници дужни 

да поштују достојанство Скупштине и истакао да је Пословник повређен јер су 

одборници непосредно пред седницу добили материјал који садржи кључне теме о 

којима неће моћи да се води квалитетна расправа поготову што је предложено да се ове 

тачке разматрају на почетку седнице без образложења зашто су хитне.  

 

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

Александар Сретеновић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 За реч се затим јавио Мирослав Спасојевић, који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду, којим је прописано да су одборници дужни да поштују 

достојанство Скупштине и нагласио да је овај члан повређен јер је одборницима 

материјал достављен непосредно пред почетак седнице са бесмисленим образложењем 

што указује да је по његовој оцени власт неспособна и неодговорна.  

 

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

Мирослав Спасојевић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 Председавајући председник Скупштине је у складу са чланом 112. Пословника о 

раду Скупштине, обавестио Скупштину да ће се на седници радити и после 18 сати.  

 

 За реч се затим јавила Милица Прокић, која је указала на повреду члана 157. 

став 1. Пословника о раду Скупштине, којим је прописано да председник може 

одлучити да прекине седницу у оправданим случајевима и наставак заказати за други 

дан што на данашњем заседању није учинио иако је то требао да учини због важности и 

обимности материјала који је достављен пред седницу.  

 

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

Милица Прокић  је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се јавио Јоле Пешић, који је указао на повреду чланова 62, 104, 105. и 106. 

Пословника о раду, којим је прописано да скупштинска радна тела разматрају питања 

из надлежности Скупштине и дају мишљења, а да су ови материјали дошли пред 

одборнике без ставова радних тела.  



 

 

 

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

Јоле Пешић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим је 

прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине, јер је он као 

члан скупштинског радног тела добио телефонски позив за седницу, а материјал му је 

дат на самој седници и није имао прилику ни да се са њим упозна нити да га разматра.  

 

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

Драган Ћендић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Милица Прокић је указала на повреду члана 33. а у вези са чланом 50. став 1. 

Пословника о раду, којима је прописано да се о стручним пословима у раду Скупштине 

стара секретар, а да одборници имају право да буду обавештавани о свим важним 

питањима и тражила да секретар објасни да ли је материјал који је достављен као 

допуна општи акт и да ли су могући амандмани на такав акт и ако јесу на који начин би 

могли бити поднети. 

 

 Секретар Скупштине Мирослав Петковић је дао образложење и истакао да није 

у питању општи акт, већ се односи на поједииначну ситуацију доделе средстава која су 

планирана буџетом.  

  

 Милица Прокић   је затим захтевала да се Скупштина изјасни о повреди овог 

члана.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим је 

прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и питао како је 

Градско веће разматрало овај материјал пре радних тела Скупштине.  

 

 У вези са редоследом разматрања материјала за седницу Скупштине, објашњење 

је дао Мирослав Петковић, секретар Скупштине. 

 

Драган Ћендић  је затим захтевао да се Скупштина изјасни о повреди овог члана. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Танасковић је затим указао на повреду члана 186. Пословника о 

раду, којим је прописано да су седнице Скупштине јавне, а да је Пословник повређен 

јер је укинута јавност тиме што је материјал подељен пред седницу Скупштине и није 

било времена да се одборници упознају са њим на време.  

 



 

 

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

Александар Танасковић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Бошко Обрадовић је указао на повреду члана 180. Пословника о раду, којим је 

прописано у којим случајевима Скупштина доноси акте по хитном поступку и истакао 

да документ који се доноси за наредне две године и има преко 40 страна одборници 

добијају непосредно пред почетак седнице да се о њему изјасне, а да се не образлаже 

хитност оваквог поступања.  

 

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

Бошко Обрадовић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Миленко Каличанин је указао на повреду члана 50. став 2. Пословника о раду, 

којим је прописано да одборник има слободан приступ свим актима од важности за 

обављање одборничке дужности, као и члан 187. Пословника о раду, којим је 

прописана јавност рада седнице Скупштине и радних тела и истакао да су повреде 

учињене, јер материјал који је обиман и указује на то да је стратешки документ 

одборницима се доставља пред седницу као хитан без аргументованог образложења. 

 

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

Миленко Каличанин  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Александар Танасковић је указао на повреду члана 52. Пословника о раду, којим 

је прописано да су службе Скупштине дужне да одборницима пруже стручну помоћ у 

остваривању њихових права и дужности, а да је Пословник повређен тиме што није 

било времена да одборници консултују надлежне службе, јер је материјал достављен 

непосредно пред почетак седнице.  

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Бошко Обрадовић је указао на повреду члана 182. Пословника о раду, којим је 

прописан поступак и разлози за хитно увршћивање у дневни ред и доношење аката, а да 

образложење председника није довољно јер је очигледно да су учињени бројни 

пропусти и одговорност је и на Градском већу и на градоначелнику што се ове тачке 

увршћују у дневни ред на овакав начин.  

 



 

 

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

Бошко Обрадовић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Владица Гавриловић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим је 

прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и подсетио да 

је Скупштина града највиши орган власти на нивоу локалне самоуправе и истакао да су 

учињени пропусти, да је Градска управа документ доставила Комисији пре него што га 

је Скупштина усвојила и да би требало овај акт скинути са дневног реда док се не 

отклоне пропусти, јер овакав начин рада није ни моралан ни оправдан. 

 

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

Владица Гавриловић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

 Александар Сретеновић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине и истакао да је повреда учињена јер је неко послао Комисији документ који 

Скупштина није усвојила.  

 

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

Александар Сретеновић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Весна Новаковић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине и истакла да власт крши Пословник који је сама донела и питала ко је 

власт, Скупштина или нека Комисија, па је тражила да секретар да објашњење у вези са 

овим. 

 

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

Весна Новаковић  је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Владица Гавриловић је указао на повреду члана 149. Пословника о раду, којим је 

прописано да се о реду на седници стара председник Скупштине и истакао да је по 

његовој оцени неко неовлашћено послао документ на сагласност пре него што га је 

Скупштина усвојила и питао шта ће се догодити уколико у расправи документ у неком 

делу буде измењен.  

 

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

Владица Гавриловић  није  захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 Милица Прокић је указала на повреду члана 33. Пословника о раду Скупштине, 

којим је прописано да се секретар Скупштине стара о обављању стручних послова, у 

вези са одржавањем седнице Скупштине и њених радних тела и тражила објашњење у 

вези са поступком доношења овог акта. 

 



 

 

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

Милица Прокић  је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни  

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Бошко Обрадовић је указао на повреду члана 205. Пословника о раду, којим је 

прописано да стручно тумачење примене Пословника даје секретар Скупштине и 

тражио објашњење у вези поступка доношења оваквог акта као и његове правне 

природе и начина промене.  

 

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

Бошко Обрадовић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Далиборка Несторовић је указала на повреду члана 204. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да се скупштинском одлуком може уредити питање 

које није уређено Пословником и питала каква је правна природа акта о коме је реч 

истичући да је по садржини од општег значаја и да се то може уредити скупштинском 

одлуком.   

 

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

Далиборка Несторовић  није  захтевала да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Председник Скупштине је, на основу члана 150. Пословника о раду Скупштине, 

због тога што добацују са места изрекао мере опомене Бошку Обрадовићу и Драгану 

Ћендићу.  

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 150. Пословника о раду, 

којим је прописано у којим случајевима се изричу мере опомене и истакао да је 

председник Скупштине неоправдано изрекао опомену Бошку Обрадовићу, због 

добацивања, а да одборник није ни реч проговорио. Такође је указао на повреду члана 

148. Пословника о раду, којим је прописано да су одборници дужни да поштују 

достојанство Скупштине и питао да ли је овим актом планирано издвајање државне 

помоћи из републичког или градског буџета, а ако су то градска средства онда је 

могуће подношење амандмана и то је свакако општи акт, па је поново тражио да 

секретар објасни правну природу акта о коме је реч.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом Пословника, 

а потом и секретар Скупштине Мирослав Петковић. 

 

 Александар Танасковић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

За реч се затим јавио Ђорђе Шипетић, који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду, којим је прописано да су одборници дужни да поштују 



 

 

достојанство Скупштине, а председник Скупштине је повредио овај члан јер се служи 

лажима и провокацијама и измишља да су одборници добацивали са места како би им 

изрекао опомену, а више одборника може да потврди да Бошко Обрадовић није ништа 

изговорио, а добио је опомену због добацивања. 

 

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

Ђорђе Шипетић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Миленко Каличанин је указао на повреду чланова 205, 162. став 1. 163. став 3. 

166. и 167. став 1.  Пословника о раду Скупштине и тражио да секретар каже шта је 

општи акт.  

 

Секретар Скупшине, Мирослав Петковић, је дао објашњење у вези са 

постављеним питањима. 

 

У вези са изреченим повредама Пословника председник Скупштине је дао 

објашњење, а Миленко Каличанин  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повредама 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се јавила Оливера Матовић, која је указала на повреду члана 148. 

Пословника о раду, којим је прописано да су одборници дужни да поштују 

достојанство Скупштине и питала због чега овај акт није раније достављен Скупштини 

на усвајање, с обзиром да су средства у буџету опредељена. 

 

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

Оливера Матовић  је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

За реч се затим јавио Милисав Марјановић, који је указао на повреду члана 148. 

Пословоника о раду, којим је прописано да су одборници дужни да поштују 

достојанство Скупштине и указао да је председник Скупштине учинио повреду јер 

нема исте аршине према одборницима власти и опозиције, одборницима који ништа не 

изговоре даје опомене, а толерише да одборници власти добацују, вређају, а да за то 

немају последице. Сматра да сви одборници треба да имају исти третман и иста права.  

 

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

Милисав Марјановић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Александар Танасковић је указао на повреду члана 50. Пословника о раду, којим 

је прописано да  одборник има право да буде обавештаван о свим питањима од значаја 



 

 

за обављање дужности и тражио да скретар Скупштине објасни да ли је Одлука која је 

предложена општи или појединачни акт и зашто се пре доношења од стране Скупштине 

нашла у пред Комисијом у Министарству.  

 

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

Александар Танасковић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Бошко Обрадовић је указао на повреду члана 149. Пословника о раду, којим је 

прописано да се о реду на седници стара председник Скупштине, који је повреду 

учинио јер му је дао опомену, а да он није изговорио ни реч, нити добацивао и на то се 

заклео Богом што тражи и од председавајућег да каже да је чуо да је Бошко Обрадовић 

добацивао. Истовремено је предложио да се тачке које су достављене као допунске 

помере на крај седнице како би одборници могли да се упознају са садржином. 

Приметио је такође да председник крши Пословник упадајући му у реч док говори и 

даје конструктиван предлог.  

 

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

Бошко Обрадовић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Милан Рогановић је указао на повреду члана 50. Пословника о раду, којим је 

прописано да одборник има право да буде обавештаван о свим питањима од значаја за 

вршење одборничке дужности и тражио да се одборницима објасни процедура 

доношења оваквих аката јер је по његовом мишљењу поступак раније  био другачији и 

питао да ли се грешило  тада или сада. Такође је тражио да секретар каже дефиницију 

општег и појединачног акта.  

 

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

Милан Рогановић  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Секретар Скупштине је дао објашњење у вези са општим и појединачним 

актима. 

 

 За реч се затим јавила Далиборка Несторовић, која је указала на повреду члана 

36. Пословника о раду, којим је прописано да Скупштина бира извршне органе власти. 

Рекла је да су у претходном периоду за Нову Србију закони били светиња, а да секретар 

не даје адекватне одговоре на постављена питања, па је позвала заменицу 

градоначелника која је дипломирани правник да разјасни шта су општи, а шта 

појединачни акти,  или да се тумачење тражи од виших инстанци.  

 

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

Далиборка Несторовић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  



 

 

 

 Радисав Рацковић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим је 

прописано да су одборници дужни да поштују достојанство  Скупштине, али није 

тражио да се Скупштина изјасни по повреди Пословника. 

 

 Александар Божовић је указао на повреду члана 148. и 149. Пословника о раду 

Скупштине, којима је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине и да се о реду на седници Скупштине стара председник Скупштине и 

тражио je да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 116. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да уколико председник Скупштине жели да учествује у 

претресу препушта председавање заменику и излази за говорницу и члана 149. 

Пословника о раду Скупштине, који регулише обавезу председника Скупштине да се 

стара о реду на седници. Тражио је да се Скупштина о овоме изјасни.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

Бошко Обрадовић је указао на повреду члана 149. став 2. Пословника о раду 

Скупштине, који регулише у којим случајевима председник може да изрекне меру 

опомене одборницима и  тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

 Милисав Марјановић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим 

је прописано поштовање достојанства Скупштине, и тражио да се Скупштина изјасни 

по повреди Пословника. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

 Милица Прокић је указала на повреду чланова 13. Пословника о раду 

Скупштине, којим се дефинише да председник Скупштине организује рад Скупштине, 

129. Пословника о раду Скупштине, који регулише ко и по ком редоследу и времену 

трајања дискутује на седници Скупштине и члан 148. Пословника о раду Скупштине, 

којим је прописано поштовање достојанства Скупштине, и тражила да се Скупштина 

изјасни по повреди Пословника. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овим повредама и рекао да 

ће се Скупштина о повредама  Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

 Владица Гавриловић је, у складу са чланом 157. Пословника о раду Скупштине, 

предложио да се одреди пауза у раду и организује састанак шефова одборничких група 

како би се тренутна ситуација превазишла и Скупштина почела са радом.  

 



 

 

 Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим 

је прописано поштовање достојанства Скупштине, али није тражио да се Скупштина 

изјасни по повреди Пословника. 

 

 Због добацивања са места, председник Скупштине је, на основу члана 149. 

Пословника о раду Скупштине, изрекао меру опомене одборнику Звонку Митровићу.  

 

 Бошко Обрадовић је указао на повреду члана 146. Пословника о раду 

Скупштине, који регулише ко и на који начин може прићи говорници и говорити на 

седници и тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Због тога што је говорио ван теме која је на дневном реду, председник 

Скупштине је, на основу члана 149. Пословника о раду Скупштине, изрекао другу меру 

опомене одборнику Бошку Обрадовићу.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

Милисав Марјановић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим 

је прописано да су одборници дужни  да поштују достојанство Скупштине, и тражио да 

се Скупштина изјасни по повреди Пословника. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

Радмила Живковић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду,  којим је 

прописано да су одборници дужни  да поштују достојанства Скупштине, и тражила да 

се Скупштина изјасни по повреди Пословника. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

 Александар Танасковић је указао на повреду Пословника о раду Скупштине и 

то, члана 116. који регулише на који начин председник Скупштине може учествовати у 

претресу, члана 33. који регулише обавезе секретара у вези са сазивањем и одржавањем 

седница Скупштине и обављање стручних и других послова, а у вези са чланом 205. 

којим је регулисана обавеза секретара да даје стручна тумачења примене Пословника о 

раду и тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овим повредама  и рекао да 

ће се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

 Мирослав Петковић, секретар Скупштине, је поново дао тумачење у вези са 

општим и појединачним актима о којима Скупштина расправља.  

 

 Александар Сретеновић је, у складу са чланом 157. Пословника о раду 

Скупштине, предложио да се одреди пауза у раду и организује састанак шефова 

одборничких група и  предложио да се спорне тачке  ставе на крај дневног реда, како би 

одборници имали времена да се што боље упознају са материјалом.  

 



 

 

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

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

 

 Седница је наставила са радом у 15 сати и 30 минута. 

 

 Председник Скупштине је замолио Стручну службу Скупштине да утврди 

кворум на седници. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 51 одборник и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 Игор Трифуновић, председник Скупштине, је обавестио одборнике да је у 

разговору са шефовима одборничких група постигао начелни договор да се допунске 

тачке ставе на крај дневног реда. 

 

 Радмила Живковић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду, и 

тражила да председник Скупштине повуче меру опомене коју је изрекао одборнику 

Бошку Обрадовићу, сматрајући да за то није било разлога и захтевала да се Скупштина 

о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом,  рекао да 

неће да повуче изречену меру и да ће се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у 

дану за гласање. 

 

Председник Скупштине, Игор Трифуновић, је обавестио одборнике да је 

Градско веће повукло из предлога дневног реда Предлог измена и допуна Плана 

генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ у Чачку (6 

тачка) ради дораде.  

 

Председник Скупштине је обавестио Скупштину да је група одборника 

предложила да се у дневни ред данашње седнице уврсти Предлог одлуке о формирању 

Анкетног одбора и ставио овај предлог на гласање. 

 

За овај предлог било је 18 гласова, па је председник Скупштине констатовао да 

предлог није прихваћен.  

 

Затим је председник Скупштине рекао да је одборник Одборничке групе „Др 

Александар Радојевић – За напреднији Чачак“ , Виолета Марковић поднела предлог за 

допуну дневног реда и то, Предлог одлуке о уклањању препрека на некатегорисаном 

путу к.п. бр. 241 КО Парменац и ставио предлог на гласање. 

 

За овај предлог било је 13 гласова, па је председник Скупштине констатовао да 

предлог није прихваћен.  

 

За реч се јавила Виолета Марковић која сматра да је повређен члан 50. 

Пословника о раду Скупштине, по коме одборници имају право да буду обавешени о 

свим питањима која су од значаја за вршење своје дужности и тражила да се 

Скупштина о томе изјасни.  

 



 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање.    

 

  Скупштина је затим на предлог председавајућег са 38 гласова за, усвојила 

следећи  

  

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Предлог одлуке о верификацији мандата одборника 

 

2. Предлози за доделу награда и признања града Чачка за 2017. годину 

 

3. Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних 

комуналних предузећа  чији је оснивач град Чачак  и 

 

а)Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 

 

б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа  „Паркинг сервис“ Чачак  

 

в) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

4. Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама 

 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања 

ЈП „Рзав“ Ариље за 2017. годину 

 

6. Предлог одлуке о изменама Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне 

ситуације 

     

7. Предлог решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела 

Скупштине 

 

8. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

9. Предлог програма локалног економског развоја за период 2017-2019. година  

 

10. Предлог одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског 

развоја за 2017. годину 

 

11. Предлог програма о изменама програма коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту животне средине града Чачка у 2017. години 

 

12. Одборничка питања и одговори 

 

 За реч се јавила Милица Прокић, која је на основу члана 50. Пословника о раду 

Скупштине, тражила да се одборницима достави усвојени дневни ред. 

 



 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата одборника 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  
 

 Пошто се  у претресу нико није јавио за реч, Скупштина је са 44 гласа за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТA ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

тако што се верификује  мандат  Станимиру Бјелићу. 

  

 Одлука   је саставни део записника. 

 

Пошто је председавајући констатовао да је донета Одлука о верификацији 

мандата, обавестио је одборника да треба да да заклетву, позвао га да устане и изговара 

речи заклетве коју ће он прочитати.  

 

Председавајући је потом, полако, на делове читао текст заклетве, а одборник   је 

гласно понављао. 

 

Затим је председавајући констатовао да је одборник дао заклетву, честитао му на 

избору, пожелео успех у раду и замолио га да  текст заклетве потпише и преда 

секретару Скупштине.  

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлози за доделу награда и признања града Чачка за 2017. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Миленко Тутуновић, 

председник Комисије за обележавање празника и доделу признања.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали   Милисав Марјановић, Предраг Јевтић, Мирослав 

Спасојевић, Ђорђе Шипетић, Миленко Каличанин, Александар Божовић, Нада Лазовић, 

Владица Гавриловић, Љиљана Миловановић, Ацо Ђенадић, Милош Марић, Радмила 

Живковић, Виолета Марковић, Милица Прокић, Александар Максимовић, Александар 

Танасковић, Наташа Цвијовић и Бошко Обрадовић.  

 

 У току дискусије Ђорђу Шипетићу је изречена мера опомене, јер је и поред 

више упозорења председника Скупштине, одборник говорио ван тачке дневног реда. 

 

На питања и примедбе изнете  у претресу  одговарао  је  Миленко Тутуновић, 

председник Комисије за обележавање празника и доделу признања. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 



 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора  

                             јавних комуналних предузећа  чији је оснивач град Чачак  и 

 

а)Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 

 

б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа  „Паркинг сервис“ Чачак  

 

в) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки и подтачкама а), б), и в), дневног 

реда поднео је Небојша  Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке 

послове и указао на техничку грешку у тексту Конкурса у тачки 8. алинеји 4. где, 

уместо речи „Градске или Општинске управе или Основног суда“ треба да стоји 

„Јавног бележника“. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Владица Гавриловић, Миленко Каличанин, 

Далиборка Несторовић, Александар Сретеновић, Милица Прокић, Александар 

Танасковић, Наташа Цвијовић и Бошко Обрадовић. 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

Затим се за реч јавио Мирослав Спасојевић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду Скупштине,  којим је прописано да су одборници дужни  да поштују 

достојанство Скупштине, сматрајући да није адекватан одабир гласила за оглашавање 

јавног позива као и непоштовање  коришћења ћириличног писма и тражио је, да се 

Скупштина о томе изјасни. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке 

                                  о градским управама 

 

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 су учествовали  Миленко Каличанин, Радмила Живковић, Милица 

Прокић, Александар Танасковић и Бошко Обрадовић. 

 



 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма 

                           пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2017. годину 

 

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

директора ЈП „Рзав“ Ариље. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Виолета Марковић и Александар Сретеновић. 

 

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

директора ЈП „Рзав“ Ариље. 

 

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 изменама Одлуке о образовању 

                               Градског штаба  за ванредне ситуације 

     

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

запослен у Градској управи за опште и заједничке послове  на пословима безбедности и 

одбране. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  је учествовао Александар Сретеновић. 

 

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 решења о разрешењу односно избору појединих 

                               чланова радних тела Скупштине 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су Никола Наумовић, Ило 

Михајловски и Љиљана Миловановић, одборници, представници одборничких група у 

Скупштини града.  
  
Председник Скупштине је  обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки 

дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ОСМА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања, који је изнео 



 

 

предлоге које је Комисија утврдила на седници одржаној 30. новембра  2017. године и 

то: 

1. Предлози решења о именовању надзорних одбора јавних предузећа града Чачка 

 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног 

одбора ЈП „Рзав“ Ариље 

 

      3.    а) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Водовод“ 

Чачак 

 б) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци 

 в) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак 

 

4.Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног 

одбора ПУ „Радост“ Чачак 

 

5. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског 

одбора Машинско-саобраћајне школе Чачак 

 

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

Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак    

     

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

ШОСО „1. Новембар“ Чачак 

 

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

ОШ „Милица Павловић“ Чачак        

 

Председник Скупштине је отворио  обједињени претрес. 

 

У претресу је учествовала Милица Прокић. 

 

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 програма локалног економског развоја за 

                                период 2017-2019. година  

 

 

Обједињено уводно излагање по  тачкама 9. и 10.  дневног реда поднео је 

Владимир Грујовић, начелник Градске управе за ЛЕР. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Милисав Марјановић, Радисав Рацковић, 

Александар Божовић, Милан Бојовић, помоћник градоначелника, Мирјана Ђоковић, 

помоћник градоначелника, Ацо Ђенадић, Предраг Ружичић, Александар Сретеновић, 

Александар Танасковић, Владица Гавриловић  и Бошко Обрадовић. 

 



 

 

Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника о раду Скупштине, 

због добацивања са места изрекао меру опомене одборнику Милисаву Марјановићу. 

 

За реч се јавио Милисав Марјановић, који  је  указао на повреду члана 50. 

Пословника о раду Скупштине, по коме одборник има право да буде обавештен о свим 

питањима која су од значаја за вршење одборничке дужности, али није тражио да се 

Скупштина о томе изјасни. 

   

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Владимир Грујовић, 

начелник Градске управе за ЛЕР. 

 

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 условима и начину реализације програма 

                                локалног економског развоја за 2017. годину 

 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог програма о изменама програма коришћења средстава  

                                          буџетског фонда за заштиту животне средине града 

                                          Чачка у 2017. години 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднеле су Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Биљана Рубаковић, Радисав Рацковић, Ђорђе 

Шипетић, Ацо Ђенадић, Предраг Ружичић, Александар Сретеновић, Радмила 

Живковић и Драгутин Ђуровић. 

 

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

помоћник градоначелника. 

 

За реч се  јавио Александар Сретеновић, који  је указао на повреду члана 50. 

Пословника о раду Скупштине, по коме одборник има право да буде обавештен о свим 

питањима која су од значаја за вршење одборничке дужности и тражио да се 

Скупштина о томе изјасни. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом и рекао да ће 

се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

За реч се јавио Радисав  Рацковић, који  је указао да је повређен члан 50. 

Пословника о раду Скупштине, по коме одборник има право да буде обавештен о свим 



 

 

питањима која су од значаја за вршење одборничке дужности, али није тражио да се 

Скупштина о томе изјасни. 

 

Милан Бојовић, помоћник градоначелника, дао је додатна објашњења на питања 

која је поставио одборник Радисав Рацковић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 Председник Скупштине је у 22 сата, на основу члана 157. Пословника о раду 

Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за суботу, 2. децембра  2017. године у 

10 сати. 

 

*** 

 

 Скупштина је наставила са радом у суботу, 2. децембра 2017. године,  у 10 сати. 

 

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

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 34 одборника и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници     

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима.   

 

Радисав Рацковић није задовољеним  одговором. 

 

Милисав Марјановић није задовољан у потпуности  одговором, јер је поставио 

два одборничка питања, а одговор не обухвата грађане који су претрпели штету од 

града у Прељини.  

 

Биљана Рубаковић је задовољна  одговором. 

 

Одборници су затим  постављали нова одборничка питања. 

 

Одборник Александар Сретеновић је поставио питање обзиром да су Програмом 

коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка, 

опредељена средства за повећање зелених површина на територији града Чачка, шта је 

потребно и која је процедура у склопу подношења захтева за добијање средстава или за 

реализацију овог програмског дела. 



 

 

Идеја је да се на локацији катастарских парцела 3095, 3096, 3083/2, 3083/3, 

направи зелени појас сађењем дрвенастих биљака и прављење мини парка за који смо 

од Градске упрае за урбанизам добили потврдан одговор по решењу број 958-954/2017-

IV/2/01. На овај начин би узели активно учешће у програму Повећања зелених 

површина на територији града Чачка. Узимајући у обзир и чињеницу да једно стабло из 

земље извуче и до 120 литара воде, ово би била и безбедоносна мера у случају великих 

падавина, обзиром да се ове локације налазе на делу града који је угрожен и био 

плављен у току 2014 и 2016. године. 

 

Александар Божовић је поставио одборничка питања: 

1. Када ће бити завршени тротоари и улична расвета на локацији Обреж. 

2. Када ће бити завршена фекална канализација у МЗ Доњи Трбушани, с тим 

што напомиње да очекује одговоре од Јавног предузећа „Градац“ и Јавног 

предузећа „Водовод“. 

 

Драган Штављанин је поставио следећа одборничка питања: Трафо – станица 

Кула 1 – Кукићи, Пре десет година урађена је линија, али је остало незавршених 10 

дрвених бандера. С тих бандера висе жице које угрожавају безбедност становништва 

овог села, а посебно пољопривредника који на својим њивама обрађују земљу и самим 

тим целокупно становништво села Кукићи има проблема са напоном услед чега долази 

до квара кућних апарата. Обавестите нас када ће „Електродистрибуција“ завршити 

започети посао од пре 10 година. 

 Драган Штављанин је такође питао: Трафо станица Тошићи („Крњине“) – 

Мрчајевци. Домаћинства у којима су дрвене бандере у фази распадања, осушене, 

искривљене, танке и угрожавају безбедност мештана, надлежни из 

„Електродистрибуције“ од стране домаћинства Лазаревић обавештени писмениим 

захтевом, ургенцијом за поступање и личним одласком у огранак ЕД. 

Струја је монофазна, јако слаба, у домаћинству не могу да се укључе јачи 

потрошачи, што је недопустиво за редовно плаћање рачуна, за неадекватно снабдевање 

струјом, па је неопходно хитно обавештење о томе када ће се заменити дрвене бандере 

и увести трофазна струја. 

 

Одборник Ило Михајловски је поставио одборничка питања: Грађани улице 

Симе Сараге у Чачку у делу од Пролетера кафане ка прузи, обраћају се и моле 

Скупштину града Чачка за чишћење Лозничке реке. Наиме, корито наведене реке је у 

грозном стању, почело је и дрвеће да расте у том делу корита, шири се неиздржљив 

смрад, легло је свих врста зараза које преносе пацови који се коте у том шипражју и 

муљу. На пролеће када почну велике кише, велика је опасност од поплаве које прете 

тим кућама које се налазе уз саму обалу реке. У делу где река има ток отицања испод 

пружног прелаза запушен је одвод те воде, и сва се вода задржава у кориту на том делу, 

па чак и почне да прелива преко мостића у улици др Драгише Мишовића. 

Неколико пута смо се обраћали надлежним службама (комуналној инспекцији и 

начелнику те службе) и исти се оглашавају као ненадлежни. То је срамота за овај град 

да у самом центру града постоји такво запуштено место. У нади да ће те нам помоћи да 

решимо наш проблем, унапред хвала.  

 

Одборник Звонко Митровић је поставио одборничко питање: На основу које 

одлуке је са преласком на електронску наплату повећана цена паркирања. Знамо да је 

донесена одлука да се цена паркирања у Граду Чачку повећа за износ ПДВ-а од 20%. 



 

 

Преласком на наплату путем СМС-а цена паркирања је опет подигнута без да је прати 

одговарајућа одлука Скупштине града. 

 

*** 

 

Затим је председник на основу члана 132. и 157. Пословника о раду Скупштине, 

прекинуо рад у 10 сати  и 25 минута и заказао наставак седнице за 2.12.2017. године у   

10 сати и 30 минута,   када  ће  бити дан за гласање. 

 

*** 

 

 Скупштина је наставила рад у 10 сати и 30 минута. На основу извештаја секретара 

Скупштине седници присуствује 54 одборника, па је  на основу члана 117. и 133. 

Пословника о раду Скупштине, председник констатовао да постоје услови за наставак 

рада  и пуноважно одлучивање на седници.  

 

  Другог дана заседања  од почетка до краја нису присуствовали следећи 

одборници Александар  Мијаиловић, Ивана Вукајловић, Милош Марић, Владица 

Гавриловић,  Весна Новаковић,  Далиборка Несторовић, Мирослав Спасојевић, Биљана 

Радивојевић, Горан Видојевић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Александар 

Танасковић, Ђорђе Шипетић, Радисав Рацковић, Оливера Матовић, Владимир Словић, 

Александар Радојевић,  и Јоле Пешић. 

 

 Председник Скупштине је у складу са чланом 132. Пословника о раду 

Скупштине, позвао одборнике да приступе гласању по тачкама дневног реда по којима 

није било изјашњавања у току расправе.  

 

ДРУГА ТАЧКА  

 

Председник Скупштине је затим ставио на гласање  предлоге одлука о наградама 

и признањима. 

 

Да Александар Ивковић, фудбалски тренер добије Децембарску награду гласало 

је 43 одборника. 

Да Милица Петронијевић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

Чачак добије Децембарску награду гласало је 43 одборника. 

Да Станимир Николић, шаховски велемајстор добије Децембарску награду 

гласало је 43 одборника. 

 

Затим је председник Скупштине констатовао да је Скупштина,    донела   

 

ОДЛУКУ 

О  ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

За предлог  да звање почасног грађанина добије Желимир Обрадовић било је 40 гласова  



 

 

Затим је председник Скупштине констатовао да је Скупштина,    донела   

 

ОДЛУКУ 

О  ДОДЕЛИ ЗВАЊА  ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 Затим се прешло на гласање у вези Закључка који је предложила Комисија за 

обележавање празника и доделу признања. 

 

Скупштина је са 44 гласа за,  донела  

 

                                                                   ЗАКЉУЧАК 

 

  Да се у наредном периоду измени Одлука о наградама и признањима града 

Чачка («Сл. лист града Чачка» број 19/13 и 19/17), тако да се, поводом Дана града 18. 

децембра, уврсти додела признања за подвиг године. 

 

Закључак   је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

   Скупштина је са 40 гласова за,    донела 

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 

КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА  ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК  

 

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

  

а) Скупштина је затим са 39 гласова за,   донела 

 

 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. 

 

б) Скупштина је затим са 36 гласова за,   донела 

 

Б) ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

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

 

Скупштина је затим са 39 гласова за,   донела 

 



 

 

в) ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

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

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 41 гласом за,  донела Одлуку у начелу. 

 

 Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима 

прешло се на изјашњавање по предлогу у целини. 

 

 Скупштина је са 40 гласова за,  донела 
 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ГРАДСКИМ УПРАВАМА 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА 

 

Скупштина је са 36 гласова за,  и 3 гласа против, донела 

 

О Д Л У К У 

 О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

За реч се јавила Виолета Марковић и указала на повреду члана 47. Пословника о 

раду Скупштине, којим је прописано да одборник у Скупштини има права и дужности 

утврђена Законом, Статутом и овим Пословником. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а Виолета 

Марковић је тражила  да се Скупштина изјасни о повреди Пословника. Председник  је 

рекао да ће се Скупштина о повреди Пословника изјаснити у дану за гласање. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 39 гласова за,   донела 
 

 



 

 

О Д Л У К У 

  О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 40 гласова за,    донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА  

САВЕТА ЗА СТАТУТ, ДРУГЕ ПРОПИСЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ 

 

тако што се разрешавају Бранка Павловић, дужности председника Савета,  Милица 

Дачић и Душко Симовић, дужности чланова Савета, а именује се за председника Савета 

Александар Максимовић, а за чланове Ило Михајловски и Даница Јеверица. 

 

 Скупштина је са 37 гласова за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

тако што се бира Милијан Минић, за председника Савета,  разрешава се Ило 

Михајловски дужности члана Савета, а бира се Драгиша Стевановић, за члана Савета. 

 

 Скупштина је са 41 гласом за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

НАЗИВА УЛИЦА 

 

тако што се разрешава Братислав Танасковић, а именује Виолета Марковић. 

 

  Скупштина је са 41 гласом за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

 

тако што се разрешава Виолета Марковић, а бира се Братислав Танасковић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

 

 



 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

 *Скупштина је са 37 гласова за, донела 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,  

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

  

тако што се именују Дејан Рашић,Тијана Тојага и Денис Ћојбашић. 

 

             *Скупштина је са 38 гласова за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ  

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

  

тако што се именују  Драган Драмићанин, Сретенка Лончар и Богољуб Радисављевић.

  

  *Скупштина је са 41 гласом за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 

 КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују Иван Обућина и Милош Марковић. 

 

  *Скупштина је са 39 гласова за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују Милојко Калосеровић и Марина Лазовић.  

 

*Скупштина је са 38 гласова за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују  Владимир Досковић, Зоран Јаћимовић  и Анђелија Милојковић.

  

                      *Скупштина је са 40 гласова за, донела 

 

 



 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

тако што се именују  Владимир Ћурчић, Бранко Бојовић и Стојан Савић. 

 

*Скупштина је са 37 гласова за, 2 гласа против, уз 1 уздржани гллас, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ 

 

тако што се разрешава Љубинко Пауновић, а именује Лола Чвркић. 

  

                *Скупштина је са 39 гласова за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује  Зоран Пантовић. 

 

         *Скупштина је са 40 гласова за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

тако што се именује Драгица Вујанић. 

 

             *Скупштина је са 39 гласова за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Зоран Благојевић. 

 

          *Скупштина је са 41 гласом за, донела 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Ило Михајловски,  а именује Бранка Павловић. 

 

      *Скупштина је са 40 гласова за, уз 1 уздржани глас, донела 

 

 

 



 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ ЧАЧАК 

 

 

тако што се разрешава Ненад Радојичић, а именује  Весна Поповић. 

 

        *Скупштина је са 36 гласова за, уз 1 уздржани глас, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

 „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешавају Слађана Костић Драгић и Братислав Илић, а именују Наташа 

Мијаиловић и Марија Радовић. 

 

           * Скупштина је са 38 гласова за, уз 1 уздржани глас, донела 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШОСО „1. НОВЕМБАР“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешавају Ана Матијевић и Биљана Ђенић, а именују Славица Дилпарић 

и Данијела Радојевић. 

 

  Скупштина је са 39 гласова за, уз 1 уздржани глас,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Милкица Милетић, а именује Марина Бисенић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

       

Скупштина је са 41 гласом за,  донела 

 

П Р О Г Р А М 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017-2019. ГОДИНА, 

  

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

 



 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

   Скупштина је са 40 гласова за,  донела  
 

 О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 
 

Скупштина је са 41 гласом за,  донела 

 

ПРОГРАМ 

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА У 2017. ГОДИНИ, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

*** 

 

Пошто је завршено изјашњавање по тачкама дневног реда, прешло се на 

изјашњавање по повредама Пословника на које су указали одборници, у току расправе 

по тачкама дневног реда, и за које су тражили да се Скупштина изјасни. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 195. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 195. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Бошко Обрадовић  указао  је на повреду члана 113. Пословника. 

 



 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 113. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 125. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 125. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен 

. 

Биљана Рубаковић  указала  је  на повреду члана 113. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 113. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 157. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 157. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић указала је на повреду члана 33. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 33. 

Пословника. 

 



 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен 

 

Александар Танасковић указао је на повреду члана 186. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 186. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Бошко Обрадовић указао је на повреду члана 180. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 180. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Миленко Каличанин указао је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Миленко Каличанин  указао  је на повреду члана 187. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 187. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић указао је на повреду члана 52. Пословника. 



 

 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 52. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Бошко Обрадовић  указао је на повреду члана 182. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 182. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Весна Новаковић  указала  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 33. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 33. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Бошко Обрадовић  указао је на повреду члана 205. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 205. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 



 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Ђорђе Шипетић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Миленко Каличанин  указао је на повреду члана 205. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 205. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Миленко Каличанин  указао је на повреду члана 162. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 162. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Миленко Каличанин  указао је на повреду члана 163. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 163. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Миленко Каличанин  указао је на повреду члана 166. Пословника. 



 

 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 166. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Миленко Каличанин  указао је на повреду члана 167. Пословника. 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 167. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Оливера Матовић  указала  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Сретеновић  указао је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 



 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Бошко Обрадовић  указао је на повреду члана 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милан Рогановић  указао је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милан Рогановић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Божовић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Божовић  указао је на повреду члана 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 116. Пословника. 



 

 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 116. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 149. Пословника. 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Бошко Обрадовић  указао је на повреду члана 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 13. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 13. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 129. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 129. 

Пословника. 

 



 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Бошко Обрадовић  указао је на повреду члана 146. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 146. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Радмила Живковић  указала  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 116. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 116. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао је на повреду члана 33. Пословника. 



 

 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 33. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

 

Радмила Живковић  указала  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић  указала  је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, није било гласова   против, ни 

уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да 

Пословник није повређен. 

 

Мирослав Спасојевић  указао је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Сретеновић  указао је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић  указала  је на повреду члана 47. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 47. 

Пословника. 

 



 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, није било гласова против, ни 

уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да 

Пословник није повређен. 

 

 

 * * * 

  

Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине, Игор 

Трифуновић је, с обзиром да је дневни ред  исцрпљен, закључио седамнаесту седницу 

Скупштине у 11 сати и 20 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-204/17-I 

1. и  2.  децембар  2017. године 

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Мирослав  Петковић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извод из Записника са 17. седнице усвојен је на 18. седници Скупштине града 

Чачка, одржаној 21, 22, 23, 25, 26. и 27. децембра 2017. године. 


