ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са ДЕВЕТНАЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка,
одржане 8, 9, 12. и 13. фебруара 2018. године,
у великој сали Скупштине града Чачка у Чачку

Седница је почела рад у 10 сати и 30 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 41 одборник и да
постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Седници првог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници
Раденко Луковић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, и Аница
Слијепчевић.
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.
Председник Скупштине је предложио да се записник са претходне седнице
усваја на крају овог скупштинског заседања.
Питао је ко је за овај предлог.
За је било 32 гласа, па је председник Скупштине констатовао да је овај предлог
прихваћен.
Затим се за реч јавио Александар Сретеновић који је указао на повреду члана
123. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Виолета Марковић се такође јавила због повреде члана 123. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Милисав Марјановић је указао на повреду члана 195. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милисав Марјановић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Затим се за реч јавио Александар Сретеновић који је указао на повреду члана
123. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се јавио Миленко Каличанин који је указао на повреду члана 123. став 1.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Затим се за реч јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана
123. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 13. став 2. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Затим се за реч јавио Милош Ракоњац који је указао на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Ракоњац је тражио 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 148. став 1. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Председник Скупштине је затим, на основу члана 159. Пословника о раду, у 11
сати и 10 минута, одредио паузу у раду Скупштине у трајању од 20 минута.

Скупштина је наставила рад у 12 сати.
За реч се јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана 50.
Пословника о раду.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Александар Божовић је указао на повреду чл. 148. и 123. Пословника о раду.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Божовић је тражио 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. Пословника о раду.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић је тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Драган Ћендић је указао на повреду члана 50. Пословника, а у вези са чланом 62.
Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Сретеновић је указао на повреду чл. 62, 67. и 100. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Радмила Живковић је указала на повреду чл. 123. и 33. Пословника о раду.
У вези са изреченом примедбом секретар Скупштине је дао објашњење, а
Радмила Живковић је тражила 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, а у вези са
чланом 62. Пословника.

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Владица Гавриловић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се јавила Милица Прокић која је указала на повреду чланова 77. и 78.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић је тражила 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 чланова 123. и 125. Пословника о
раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 148. у вези са чланом 123. Пословника о
раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо
Ђенадић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 47. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић је тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Александар Максимовић је указао на повреду чланова 148, 107, 108. и 109.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Максимовић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Александар Сретеновић је указао на повреду члана 131. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине је предложио да
се дневни ред допуни тачком:
-

Предлог решења о престанку мандата одборника

и да се разматра као 1. тачка дневног реда.
Због добацивања са места и ометања рада председник Скупштине Игор
Трифуновић је на основу члана 150. Пословника о раду изрекао меру опомене
Александру Танасковићу.
Затим је председник Скупштине ставио предлог за допуну дневног реда на
гласање.
Приликом изјашњавања за је било 28 гласова, па је председник Скупштине
констатовао да је предлог прихваћен.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио 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 чланова 13. став 2. 143. и 144.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Радојевић је указао на повреду чланова 148. и 123. Пословника о
раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Радојевић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине је предложио да
се дневни ред допуни тачком:

-

Предлог одлука о давању сагласности на измене и допуне програма пословања
јавног предузећа и јавних комуналних предузећа и то:
а) Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање
„Рзав“ Ариље за 2018. годину
б) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
в) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018.
годину
г) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018.
годину
д) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за
2018. годину
ђ) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
е) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018.
годину

и разматра као 28. тачка дневног реда.
За овај предлог била су 34 одборника, па је председник Скупштине констатовао
да је предлог прихваћен.
За реч се јавила Радмила Живковић која је указала на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радмила Живковић је тражила 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 чланова 137, 124. и 133. Пословника о
раду Скупштине, и изразила сумњу у резултат гласања и тражила да се гласање понови.
Председавајући је дао додатно објашњење и ставио предлог за допуну дневног
реда на поновно гласање.
За овај предлог било је 35 одборника, па је председник Скупштине констатовао
да је предлог прихваћен.
Председник Скупштине, Игор Трифуновић, је предложио да се дневни ред
седнице прошири новом тачком:
-

Предлог решења о преносу права коришћења непокретности Јавној
установи „Туристичка организација Чачка“

и разматра као 29. тачка дневног реда.
За овај предлог било је 36 одборника, па је председавајући констатовао да је
предлог прихваћен.
Милица Прокић је указала на повреду чланова 137. и 133. Пословника о раду
Скупштине, и изразила сумњу у резултат гласања и тражила да се гласање понови.
Председавајући је дао додатно објашњење и ставио предлог за допуну дневног
реда на поновно гласање.
За овај предлог било је 36 одборника, па је председник Скупштине констатовао
да је предлог прихваћен.
Милица Прокић је указала на повреду члана 137. став 3. Пословника о раду
Скупштине, и изразила сумњу у резултат гласања и тражила да се гласање изврши
прозивком одборника.
Председавајући је позвао Мирослав Петковић секретара Скупштине да прозива
одборнике како би се изјашњавали о предлогу.
Прозивком 36 одборника се изјаснило за, па је председник Скупштине
констатовао да је предлог прихваћен.
Милица Прокић је указала на повреду чланова 137. и 131. Пословника о раду
Скупштине, и тражила да се се седница прекине и утврди кворум за рад.
Председник Скупштине је дао објашњење и рекао да је последњи пут када је
утврђиван кворум било 41 одборник и да је то довољно за пуноважни рад и
одлучивање.
Милица Прокић је указала на повреду чланова 137, 131, 132. и 133. Пословника
о раду Скупштине, и тражила да се седница прекине и поново утврди кворум за рад.
Председник Скупштине је дао додатна објашњења и затражио од Стручне
службе да понови утврди кворум.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 39 одборника и да постоји
кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Затим је председник Скупштине поново ставио предлог за допуну дневног реда
на гласање.
За је било 38 одборника, па је председник Скупштине констатовао да је предлог
прихваћен.
Затим је председник Скупштине ставио на гласање

-

Предлог за доношење закључка о приступању промени Статута града
Чачка, - који је поднела одборник Љиљана Миловановић

Приликом изјашњавања за овај предлог није било гласова за ни против а 9 је
било уздржаних гласова, па је председник Скупштине констатовао да предлог није
прихваћен.
Љиљана Миловановић се на основу члана 115. став 8. Пословника јавила за реч
и рекла да је Градско веће донело закључак да се приступи промени Статута.
Председник Скупштине је затим ставио на гласање предлог дневног реда у
целини.
Скупштина је на предлог председавајућег са 37 гласова за, усвојила следећи

Д н е в н и р е д:

1. Предлог решења о престанку мандата одборника
2. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке
„Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
3. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије
„Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
4. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског
историјског архива за град Чачак, општине Горњи Милановац и Лучани за 2018.
годину
5. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за
2018. годину
6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за
2018. годину
7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених
површина у граду Чачку за 2018. годину
8. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада д.о.о. „Научно
технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину
9. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и План
рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. годину
10. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада
Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2018.
годину

11. Предлог акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину
12. Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине града Чачка у 2018. години
13. Предлог одлуке о пијацама
14. Предлог одлуке о одржавању јавних зелених површина
15. Предлог решења о приступању размени непокретности са предузећем
„Аутопревоз“ доо Чачак
16. Предлог решења о приступању размени непокретности са предузећима
„Унипромет“ доо и „Вибет“ доо
17. А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља
„Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач град Чачак
Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ Чачак
18. A) Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за инвестиционо
одржавање заједничких делова зграда на територији града чачка
Б) Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање зграда
на територији града Чачка
В) Предлог одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају
принудно постављеног управника на територији града Чачка
19. Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања
у предшколским установама чији је оснивач град Чачак
20. Предлог решења о давању претходне сагласности да пословно име привредног
друштва које оснива Миленко Костић из Чачка садржи назив града Чачка
21. Предлог одлуке о образовању Савета за популациону политику града Чачка
22. Предлог решења о размени непокретности са предузећем „Mizzoni papir“ доо
Чачак
23. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом улице број 10 у Чачку
24. Предлог решења о приступању размени непокретности у КО Парменац
25. Предлог решења о преносу права коришћења на становима Градској стамбеној
агенцији Чачак

26. Предлог одлуке о поверавању права управљања и коришћења покретном ствари
ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
27. Предлог решења о разрешењу и избору појединих чланова радних тела
Скупштине града
28. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма пословања
јавног предузећа и јавних комуналних предузећа и то:
а) Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање
„Рзав“ ариље за 2018. годину
б) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
в) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину
г) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину
д) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018.
годину
ђ) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
е) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018.
годину
29. Предлог решења о преносу права коришћења непокретности Јавној установи
„Туристичка организација Чачка“
30. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
31. Одборничка питања и одговори
За реч се јавио Миленко Каличанин, који је указао на повреду чланова 148. став
1. 143, 131. и 133. Пословника о раду Скупштине, али није тражио да се Скупштина
о томе изјасни.
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВА ТАЧКА: Предлог решења о престанку мандата одборника
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драгутин Ђуровић,
председник Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања, који је рекао да је
одборник Радојле Чоловић, поднео писану оставку на функцију одборника у
Скупштини града Чачка.
Председник Скупштине је констатовао оставку одборника Радојла Чоловића и
захвалио му се на досадашњој сарадњи.

Решење је саставни део записника.
ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске
библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Богдан Трифуновић,
директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Александар Сретеновић, Милисав
Марјановић, Биљана Рубаковић, Оливера Матовић, Љиљана Миловановић, Радисав
Рацковић, Ацо Ђенадић, Миленко Тутуновић, Александар Божовић, Далиборка
Несторовић, Драган Штављанин, Виолета Марковић, Радмила Живковић, Гордана
Марјановић, Миленко Каличанин, Мирослав Спасојевић, Милица Прокић и Александар
Радојевић.
У току претреса председник Скупштине је у складу са чланом 112. Пословника
обавестио одборнике да ће Скупштина радити и после 18 сати.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Богдан Трифуновић,
директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак.
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 16 сати и 30 минута одредио паузу у раду на
седници и наставак заказао за 17 сати и 30 минута.
Скупштина је наставила рад у 17 сати и 40 минута
ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке
галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милица Петронијевић,
директор Уметничке галерије “Надежда Петровић“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Биљана Рубаковић, Радмила
Живковић, Миленко Каличанин и Милица Прокић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Милица
Петронијевић, директор Уметничке галерије “Надежда Петровић“ Чачак.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада
Међуопшинског историјског архива за град Чачак, општине Горњи
Милановац и Лучани за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
директор Међуопштинског историјског архива Чачак.

Лела Павловић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Милисав Марјановић, Миленко
Каличанин, Милица Прокић, Виолета Марковић, Ило Михајловски и Радмила
Живковић.
За реч се затим јавила Милица Прокић која је указала на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић је тражила 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 Виолета Марковић која је указала на повреду члана 147. и
148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавила Весна Новаковић која је указала на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Весна Новаковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавио Милош Марић који је указао на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
Затим је на основу члана 150. Пословника о раду Скупштине, председник
Скупштине изрекао меру опомене одборнику Милошу Марићу који је и поред
упозорења председника Скупштине, говорио о питању које није на дневном реду.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Марић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавила Виолета Марковић која је указала на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.

За реч се јавио Милисав Марјановић и указао на повреду члана 50. Пословника о
раду и рекао да није добио одговор на постављено питање о баба Вишњи које је за
њега веома значајно и сматра да треба да буде обавештен.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милисав Марјановић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Лела Павловић,
директор Међуопштинског историјског архива Чачак.
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 Програм рада
Народног музеја Чачак за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
директор Народног музеја Чачак.

Делфина Рајић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Миленко Тутуновић и Милорад Јевђовић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Делфина Рајић,
директор Народног музеја Чачак.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада
Дома културе Чачак за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Радисав Луковић,
директор Дома културе Чачак.
За реч се јавио Александар Сретеновић који је указао на повреду 125. и 126.
Пословника о раду.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није био задовољан одговором и није тражио да се Скупштина
о томе изјасни.
Затим је на основу члана 150. Пословника о раду Скупштине, председник
Скупштине изрекао меру опомене одборнику Александру Сретеновићу који је и поред
упозорења председника Скупштине, говорио о питању које није на дневном реду.
За реч се јавио Јоле Пешић и указао на повреду члана 50. и 68. Пословника о
раду Скупштине.

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Јоле Пешић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана
148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Тансковић је тражио 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 Сретеновић и указао на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана
148. став 1. и став 2. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Тансковић је тражио 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 Драгутин Ђуровић који је указао на повреду члана 147. и
148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драгутин Ђуровић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је у 20 сати и 50 минута, на основу члана 157.
Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за петак, 9.
фебруар 2018. године у 10 сати.
***
Скупштина је наставила рад у петак, 9. фебруара 2018. године, у 10 сати и 15
минута.
Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине
Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка.

председавао

Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку према
обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 28 одборника и да
постоји кворум за рад .

Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници
Раденко Луковић, Александар Мијаиловић, Бошко Обрадовић, Милан
Рогановић, Милош Ракоњац, Александар Сретеновић, Нада Лазовић, Јоле Пешић и
Аница Слијепчевић.
За реч се по члану 113. Пословника јавио Миленко Каличанин Који је тражио
објашњења у вези доставе материјала за скупштину и радна тела.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење и
обавестио одборнике да ће убудуће поред позива за седницу, чланови радних тела бити
и телефонским путем обавештавани о сазивању седница радних тела.
За реч се затим јавио Александар Maксимовић који је указао на повреду члана
143. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Maксимовић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.

За реч се затим јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана 47.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Тансковић је тражио 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 Maксимовић који је указао на повреду члана
143. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Maксимовић није био задовољан објашњењем али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана 78.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Тансковић није био задовољан објашњењем али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавио Александар Maксимовић који је указао на повреду члана
147. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Maксимовић је био задовољан објашњењем и није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана 62.
Пословника о раду Скупштине.

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Тансковић је тражио 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 Милица Прокић која је указала на члан 78. Пословника о
раду Скупштине по коме је поступао Савет за статут и у складу са чланом 50,
Пословника тражила додатна објашњења од секретара Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
затим и секретар Скупштине. Милица Прокић је била задовољна објашњењем.
За реч се затим јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана
148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Тансковић није био задовољан објашњењем али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 13. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, Ацо
Ђенадић није био задовољан објашњењем али није тражио да се Скупштина о томе
изјасни.
За реч се затим јавила Милица Прокић која је указала на повреду члана 148.
став 1. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
.Милица Прокић није била задовољна објашњењем па је тражила 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 Maксимовић који је указао на повреду члана
175. и 107. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,
Александар Maксимовић је био задовољан објашњењем и није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавила Милица Прокић која је указала на повреду члана148. став
1. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
.Милица Прокић није била задовољна објашњењем па је тражила да се Скупштина о
томе изјасни.

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
На основу члана 150. Пословника председник Скупштине је Милици Прокић
изрекао меру опомене јер је говорећи о повреди Пословника износила чињенице и
оцене које се односе на приватни живот других лица.
Затим је на основу члана 150. Пословника председник Скупштине
Ђенадићу изрекао меру опомене јер је добацивао са места.

Ацу

За реч се затим јавио Миленко Каличанин који је указао на повреду чланова
102, 103, и 106. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин је тражио 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 Тања Стовраг која је указала на повреду члана148. и 149.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине, а затим и секретар је
дао објашњење, Тања Стовраг није била задовољна објашњењем, али није тражила да
се Скупштина о томе изјасни.
За реч се затим јавила Тања Стовраг која је указала на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,
Тања Стовраг није била задовољна објашњењем, али није тражила да се Скупштина о
томе изјасни.
За реч се затим јавио Драган Ћендић који је указао на повреду чланова 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић је тражио 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 Maксимовић који је указао на повреду члана
148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,
Александар Maксимовић је био задовољан објашњењем и није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.

За реч се затим јавила Виолета Марковић која је указала на повреду члана 47. и
78. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,
Виолета Марковић није била задовољна објашњењем, али није тражила да се
Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је затим на основу члана 150. Пословника Александру
Максимовићу изрекао меру опомене јер је добацивао са места.
Радмила Живковић је указала на
Скупштине.

повреду члана 148. Пословника о раду

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,
Радмила Живковић није била задовољна објашњењем, али није тражила да се
Скупштина о томе изјасни.
Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Александар Радојевић је указао на
Скупштине.

повреду члана 148. Пословника о раду

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Радојевић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Милисав Марјановић, Биљана
Рубаковић, Оливера Матовић, Љиљана Миловановић, Ацо Ђенадић, Радмила
Живковић, Виолета Марковић и Милорад Јевђовић.
У току претреса за реч се јавила Наташа Цвијовић која је указала на повреду
члана 148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,
Наташа Цвијовић није била задовољна објашњењем, али није тражила да се
Скупштина о томе изјасни.
Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 13. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, Ацо
Ђенадић је био задовољан објашњењем и није тражио да се Скупштина о томе изјасни.

За реч се јавила Наташа Цвијовић која је указала на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,
Наташа Цвијовић је била задовољна објашњењем и није тражила да се Скупштина о
томе изјасни.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Радисав Луковић,
директор Дома културе Чачак.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних
зелених површина у граду Чачку за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.

Драган Николић вд

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали одборници Биљана Рубаковић, Драган Штављани,
Светомир Стаменковић, Виолета Марковић, Владица Гавриловић, Александар
Танасковић, Александар Радојевић и Славица Драгутиновић, члан Градског већа.
За реч се у току претреса јавио Александар Танасковић и указао на повреду
члана 147. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио 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 Танасковић и указао на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио 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 Радмила Живковић и указала на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радмила Живковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Мирјана Ђоковић
Помоћник градоначелника за област заштите животне средине.
За реч се јавила Виолета Марковић и указала на повреду члана 50. Пословника о
раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада д.о.о.
„Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Мирко Пешић, в.д.
директора „Научно технолошког парка Чачак“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Мирослав Спасојевић, Наташа
Цвијовић, Владица Гавриловић, Александар Танасковић и Михаило Јовић, члан
Градског већа.
За реч се јавила Наташа Цивјовић и указала на повреду члана 148. став 1.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Наташа Цвијовић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Мирко Пешић, в.д.
директора „Научно технолошког парка Чачак“ Чачак.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм
пословања и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак
за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
директор Градске стамбене агенције.

Милан Драшкић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Радисав Рацковић, Владица Гавриловић, Ђорђе
Шипетић, Миленко Каличанин, Драгутин Ђуровић и Ило Михајловски.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милан Драшкић,
директор Градске стамбене агенције.

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 на основу члана 112. Пословника о раду Скупштине,
обавестио одборнике да ће Скупштина радити и после 18 часова.
Затим је председник Скупштине, на основу члана 159. Пословника о раду
Скупштине, у 16 сати одредио паузу до 17 сати и 15 минута.
Скупштина је наставила рад у 17 сати и 20 минута.
За реч се јавила Виолета Марковић која је указала на повреду члана 47.
Пословника.
У вези са изреченом примедбом секретар Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић је тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм
рада Регионалног центра за професионални развој запослених
у образовању за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Горица Станојевић,
директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Биљана Рубаковић, Радисав
Рацковић, Виолета Марковић, Радмила Живковић, Миленко Каличанин, Миленко
Тутуновић, Драган Ћендић, Милица Прокић, Мирослав Спасојевић и Славица
Драгутиновић, члан Градског већа.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Горица Станојевић,
директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.
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 акционог плана запошљавања града Чачка
за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Мирјана Ђоковић,
председник Локалног савета за запошљавање.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу у начелу учествовали су Радисав Рацковић, Александар Божовић,
Предраг Ружичић, Звонко Митровић, Милисав Марјановић, Биљана Рубаковић,
Оливера Матовић, Радмила Живковић, Душан Радојевић, члан Градског већа, Ђорђе

Шипетић, Миленко Каличанин, Далиборка Несторовић, Драгомир Шипетић, члан
Градског већа, Драган Ћендић, Милица Прокић и Александар Танасковић.
У току дискусије Радисава Рацковића, председник Скупштине му је на основу
члана 150. Пословника, изрекао меру опомене, јер је и после више упозорења наставио
да говори о теми која није на дневном реду.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Владимир Грујовић,
начелник Градске управе за локални економски развој и Мирјана Ђоковић, председник
Локалног савета за запошљавање.
Председник Скупштине је закључио претрес у начелу.
Председник Скупштине је у 21 сат и 30 минута, на основу члана 157.
Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за понедељак, 12.
фебруар 2018. године, у 9 сати.
***
Скупштина је наставила са радом у понедељак, 12. фебруара 2018. године, у
9 сати и 15 минута.
Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине
Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка.

председавао

Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку према
обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 42 одборника и да
постоји кворум за рад .
Седници трећег дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници Ивана Вукајловић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Ацо Ђенадић,
Радисав Рацковић, Аница Слијепчевић и Јоле Пешић.
За реч се јавио Александар Танасковић и указао на повреду члана 112.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да је завршен претрес у
начелу по овој тачки дневног реда и замолио да се одборници изјасне.
Скупштина је са 34 гласа за усвојила Акциони план запошљавања града Чачка за
2018. годину, у начелу.
Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио
Скупштину да су приспели амандмани на Предлог акционог плана.

*Амандман V поднео је одборник Ђорђе Шипетић.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Ђорђе Шипетић је образложио поднети амандман.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали
Мирјана Ђоковић, Драган Ћендић, Биљана
Рубаковић, Александар Танасковић, Радмила Живковић, Александар Максимовић и
Милица Прокић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
*Амандман VI поднео је одборник Милош Ракоњац.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Подносилац амандмана није био у сали.
Затим је председник Скупштине отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Танасковић, Александар Максимовић,
Миленко Каличанин, и Милица Прокић одборници и Мирјана Ђоковић председник
Локалног савета за запошљавање.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
*Амандман VII поднео је одборник Бошко Обрадовић.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Подносилац амандмана није био у сали.
Затим је председник Скупштине отворио претрес.

У претресу су учествовали Далиборка Несторовић, Милица Прокић, Александар
Танасковић, Предраг Ружичић, Владица Гавриловић и Мирјана Ђоковић председник
Локалног савета за запошљавање.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
*Амандман VIII поднео је одборник Милисав Марјановић.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Милисав Марјановић је образложио поднети амандман.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Танасковић, Владица Гавриловић,
Далиборка Несторовић, Драган Ћендић, Биљана Рубаковић, Александар Божовић,
Милица Прокић, Предраг Ружичић, Славица Драгутиновић, члан Градског већа и
Мирјана Ђоковић председник Локалног савета за запошљавање.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
За реч се јавио Александар Максимовић који је указао на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Максимовић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се јавио Владица Гавриловић који је указао на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Владица Гавриловић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се јавила Весна Новаковић која је указала на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Весна Новаковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 148. и 149. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Владица Гавриловић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се јавила Милица Прокић која је указала на повреду члана 148.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
За реч се јавила Далиборка Несторовић која је указала на повреду члана 50.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Далиборка Несторовић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
*Амандман IX поднела је одборница Оливера Матовић.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Оливера Матовић је образложила поднети амандман.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовала Мирјана Ђоковић, председник Локалног савета за
запошљавање.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
*Амандман X поднео је одборник Драган Ћендић.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Драган Ћендић је образложио поднети амандман.
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и
обавестио одборнике да ће се Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.

*Амандман I поднео је одборник Александар Танасковић.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Александар Танасковић је образложио поднети амандман.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Далиборка Нестороовић, Владица Гавриловић и
Виолета Марковић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
*Амандман II поднела је одборник Милица Прокић.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Милица Прокић је образложила поднети амандман.
Додатна појашњења дао је Владимир Грујовић, начелник Градске управе за
локални економски развој.
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч председник Скупштине је закључио претрес и
обавестио одборнике да ће се Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
*Амандман III поднела је одборник Биљана Рубаковић.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Биљана Рубаковић је образложила поднети амандман.
Додатна појашњења дала је Мирјана Ђоковић, председник Локалног савета за
запошљавање.

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 Скупштина о амандману изјаснити у дану за
гласање.
*Амандман IV поднела је одборник Радмила Живковић.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Радмила Живковић је образложила поднети амандман.
У претресу, који је након тога отворио председник Скупштине, учествовао је
Александар Танасковић.
Додатна појашњења дала је Мирјана Ђоковић, председник Локалног савета за
запошљавање.
Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и обавестио
одборнике да ће се Скупштина о амандману и о акту у целини изјаснити у дану за
гласање.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине града Чачка у 2018. години
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Мирјана Ђоковић,
помоћник градоначелника за област заштите животне средине.
За реч се јавио Александар Божовић, који је указао на повреду члана 126.
Пословника о раду.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Божовић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Миленко Каличанин, Светлана Пауновић, Предраг
Ружичић, Станимир Бјелић, Милисав Марјановић, Александар Радојевић, Мирослав
Ђеровић, Ђорђе Шипетић, Весна Новаковић, Биљана Рубаковић, Александар
Сретеновић, Милица Прокић, Виолета Марковић, Радмила Живковић, Милорад
Јевђовић, Александар Танасковић, Светомир Стаменковић, Александар Максимовић,
Драган Штављанин и Љиљана Миловановић.

У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавила Виолета Марковић
која је указала на повреду члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Божовић је, такође, указао на повреду члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Божовић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Александар Сретеновић је указао на повреду члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Зоран Тодосијевић,
начелник Градске управе за финансије и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника
за област заштите животне средине.
За реч се јавила Милица Прокић која је указала на повреду члана 50. став 1.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Додатна објашњења је дао Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за
финансије.
Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио предложени акт
на гласање.
Скупштина је са 38 гласова за донела Програм у начелу.
*Председник Скупштине је обавестио одборнике да је амандман на предлог
програма поднео одборник Миленко Каличанин.
Предлагач није прихватио поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Миленко Каличанин је образложио поднети амандман.
Председник Скупштине је отворио претрес.

Додатна појашњења дала је Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника за
област заштите животне средине.
Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и обавестио
одборнике да ће се Скупштина о амандману и о акту у целини изјаснити у дану за
гласање.
Председник Скупштине је у 15 сати и 30 минута одредио паузу у раду на
седници и наставак заказао за 16 сати и 45 минута.
Скупштина је наставила рад у 17 сати.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о пијацама
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
представник Градске управе за урбанизам.

Душан Пијевац

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали Милисав Марјановић, Ило Михајловски, Ђорђе
Шипетић, Миленко Каличанин, Виолета Марковић и Милорад Јевђовић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Душан Пијевац.
Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање предлог одлуке
у начелу.
Скупштина је са 35 гласова за донела одлуку у начелу.
Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио
Скупштину да су приспели амандмани на Предлог одлуке.
*Амандман II је поднео Миленко Каличанин .
Савет за статут друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман као
правно немогућ.
*Амандман на члан 4. поднела је одборник Љиљана Миловановић.
Предлагач и надлежно радно тело су прихватили поднети амандман и он постаје
саставни део Предлога одлуке.
*Амандман на члан 7. је поднео Миленко Каличанин.
Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се
Скупштина о њему посебно изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.

Миленко Каличанин је образложиo поднети амандман.
Објашњење по поднетом амандману дао је Душан Пијевац.
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и
обавестио одборнике да ће се Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
*Амандман на члан 9. поднела је одборник Љиљана Миловановић.
Предлагач и надлежно радно тело су прихватили поднети амандман и он постаје
саставни део Предлога одлуке.
*Амандман на члан 10. поднела је одборник Љиљана Миловановић.
Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се
Скупштина о њему посебно изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Љиљана Миловановић је образложила поднети амандман.
Објашњење по поднетом амандману дао је
ЈКП“Комуналац“.

Петар Домановић в.д. директор

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовала Виолета Марковић.
Председник Скупштине је, закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
*Амандман на члан 11. поднела је одборник Љиљана Миловановић.
Предлагач и надлежно радно тело су прихватили поднети амандман и он постаје
саставни део Предлога одлуке.
*Амандман на члан 17. поднела је одборник Љиљана Миловановић.
Предлагач и надлежно радно тело су прихватили поднети амандман и он постаје
саставни део Предлога одлуке.
*Амандман на члан 19. поднела је одборник Љиљана Миловановић.
Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се
Скупштина о њему посебно изјашњава.

Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Љиљана Миловановић је образложила поднети амандман.
Објашњење по поднетом амандману дао је
ЈКП“Комуналац“.

Петар Домановић в.д. директор

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовала Виолета Марковић.
Председник Скупштине је, закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
Председник је затим закључио претрес у појединостима и обавестио одборнике
да ће се Скупштина о предлогу одлуке у целини изјаснити у дану за гласање.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о одржавању јавних зелених површина
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Душан Пијевац
представник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу у начелу су учествовали Светомир Стаменковић, Виолета Марковић,
Предраг Ружичић, Биљана Рубаковић, Радмила Живковић, Ђорђе Шипетић, Миленко
Каличанин и Александар Радојевић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је
представник Градске управе за урбанизам.

Душан Пијевац

Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање предлог одлуке
у начелу.
Скупштина је са 37 гласова за донела одлуку у начелу.
Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио
Скупштину да су приспели амандмани на Предлог одлуке.
*Амандман 2 на члан 6. је поднела Виолета Марковић.
Савет за статут друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман као
правно немогућ.
*Амандман 3 на члан 12. поднела је одборник Виолета Марковић.
На седници Савета за статут друге прописе и организацију Виолета Марковић је
повукла поднети амандман.

*Амандман 1 на члан 12. је поднела Биљана Рубаковић.
Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се
Скупштина о њему посебно изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Биљана Рубаковић је образложила поднети амандман.
Објашњење по поднетом амандману дао је Душан Пијевац.
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је, закључио претрес и
обавестио одборнике да ће се Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.
*Амандман 4 на члан 13. поднела је одборник Виолета Марковић.
На седници Савета за статут друге прописе и организацију Виолета Марковић је
повукла поднети амандман.
*Амандман 1 на члан 16. поднела је одборник Љиљана Миловановић.
Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се
Скупштина о њему посебно изјашњава.
Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при
поднетом амандману и да ли жели да га образложи.
Љиљана Миловановић је образложила поднети амандман.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Ђорђе Шипетић, Виолета Марковић и Александар
Радојевић.
Председник Скупштине је, закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
Скупштина о амандману и о предлогу одлуке у целини изјаснити у дану за гласање.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о приступању размени непокретности
са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Мирјана Џоковић
представник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу je учествоваo Ђорђе Шипетић.

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Мирјана Џоковић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о приступању размени непокретности са
предузећима „Унипромет“ доо и „Вибет“ доо
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Мирјана Џоковић
представник Градске управе за урбанизам
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу у начелу су учествовали
Александар Танасковић.

Предраг Ружичић, Ђорђе Шипетић и

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Мирјана Џоковић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и
одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ Чачак чији је оснивач град Чачак
Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног
предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско
зеленило“ 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.
У претресу у начелу су учествовали Милош Ракоњац, Милош Марић,
Александар Радојевић, Милица Прокић, Александар Танасковић и Виолета Марковић.
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.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: A) Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за
инвестиционо одржавање заједничких делова зграда
на територији града чачка
Б) Предлог одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће одржавање
зграда на територији града Чачка

В) Предлог одлуке о утврђивању износа накнаде за управљање у случају
принудно постављеног управника на територији града Чачка
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
начелник Градске управе за опште и заједничке послове.

Небојша Бежанић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
Александар Сретеновић је на основу члана 126. Пословника тражио да се ова
тачка повуче са дневног реда јер је добио непотпун материјал.
Председник Скупштине је одговорио да само предлагач може да повуче предлог
са дневног реда.
У претресу су учествовали Александар Танасковић, Александар Радојевић,
Виолета Марковић и Драган Ћендић.
У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавила Виолета Марковић
која је указала на повреду члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Небојша Бежанић,
начелник Градске управе за опште и заједничке послове и Милан Драшкић директор
Градске стамбене агенције
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у предшколским установама чији
је оснивач град Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
представник Градске управе за локални економски развој

Биљана Ђуровић

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Сретеновић, Милисав Марјановић,
Владица Гавриловић, Драган Ћендић, Нада Лазовић, Милица Прокић, Александар
Радојевић, Тања Стовраг, Александар Максимовић, Александар Танасковић, Виолета
Марковић, Далиборка Несторовић, и Раденко Луковић.
У току претреса Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.

У току претреса Тања Стовраг је указала на повреду члана 147. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Тања Стовраг је тражила 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 по члану 145. Пословника јавио Владица Гавриловић, истичући да је
његов говор погрешно протумачен.
На основу члана 150. Пословника председник Скупштине је Владици
Гавриловићу изрекао меру опомене јер није после дискусије није отишао на своје
место, већ је пришао и обратио се другом одборнику, а потом и другу меру опомене јер
је употребљавао увредљиве изразе.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 150. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Председник Скупштине је у 21 сат и 30 минута, на основу члана 157.
Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за уторак, 13.
фебруара 2018. године, у 9 сати.
***
Скупштина је наставила са радом у уторак, 13. фебруара 2018. године, у 9 сати
и 10 минута.
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 28 одборника и да
постоји кворум за рад.
Седници четвртог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници Звонко Митровић, Александар Мијаиловић, Ивана Вукајловић, Бошко
Обрадовић, Милан Рогановић, Ацо Ђенадић, Предраг Јевтић, Аница Слијепчевић и
Јоле Пешић.
Владица Гавриловић је указао на повреду члана 149. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Владица Гавриловић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. Пословника.

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Виолета Марковић је указала на повреду чл. 146. и 150. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић је тражила 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 150. став 4. Пословника, а
затим и члана 149. став 1. Пословника.
У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а
Далиборка Несторовић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Сретеновић је указао на повреду чл. 146, 147, 148, 149. и 150.
Пословника.
У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Милош Ракоњац је указао на повреду чл. 147, 148. и 150. Пословника.
У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Ракоњац је тражио 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 116. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Александар Радојевић је указао на повреду члана 149. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Радојевић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.

Тања Стовраг је такође указала на повреду члана 149. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Тања Стовраг је тражила 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 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Далиборка Несторовић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Милица Прокић је указала на повреду члана 208. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић је тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Марић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Далиборка Несторовић је указала на повреду члана 50. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Далиборка Несторовић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 205. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Радмила Живковић је указала на повреду члана 13. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радмила Живковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 150. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Александар Сретеновић је указао на повреду чл. 147. и 150. Пословника.

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Тања Стовраг је указала на повреду члана 149. Пословника и у вези са тим је, на
основу члана 205. Пословника, тражила тумачење секретара да ли председник
Скупштине правилно примењује Пословник.
У вези са изреченом примедбом секретар Скупштине је дао објашњење, а Тања
Стовраг је тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Милош Ракоњац је указао на повреду чл. 148. и 150. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Ракоњац је тражио 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 62. ст. 1. и 3. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Далиборка Несторовић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Затим је Далиборка Несторовић указала на повреду члана 148. Пословника.
Пошто је и после два упозорења председника Скупштине да говори о повреди
члана 148. Пословника, због чега се јавила за реч, одбоорница Далиборка Несторовић
наставила да говори ван теме, председник Скупштине јој је, на основу члана 150.
Пословника, изрекао меру опомене.
Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Мирослав Спасојевић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Сретеновић је указао на повреду члана 52. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Тања Стовраг је указала на повреду чл. 148. и 50. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Тања Стовраг није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Далиборка Несторовић је указала на повреду члана 132. Пословника о раду
Скупштине.

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Далиборка Несторовић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 150. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Марић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Сретеновић је указао на повреду чл. 147. и 149. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Далиборка Несторовић је указала на повреду члана 50. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Далиборка Несторовић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Тања Стовраг је указала на повреду члана 50. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Тања Стовраг није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 50. став 1. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Биљана Ђуровић,
представник Градске управе за локални економски развој и Милка Станковић, в.д.
начелника Градске управе за друштвене делатности.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о давању претходне сагласности да пословно
име привредног друштва које оснива Миленко Костић из Чачка
садржи назив града Чачка
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Славица Каранац,
начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског
већа.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Милош Марић, Станимир Бјелић
и Александар Максимовић.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 147. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић је тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о образовању Савета за популациону
политику града Чачка
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
секретар Скупштине.

Мирослав Петковић

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали
одборници Милисав Марјановић, Биљана
Рубаковић, Оливера Матовић, Далиборка Несторовић, Милош Ракоњац, Тања Стовраг,
Александар Божовић, Владица Гавриловић, Наташа Цвијовић, Радмила Живковић,
Милош Марић, Љиљана Миловановић, Мирослав Спасојевић, Гордана Марјановић,
Виолета Марковић и члан Градског већа Славица Драгутиновић.
Председник Скупштине је, у току претреса, после упозорења да говори
ван теме дневног реда на основу члана 150. Пословника изрекао меру опомене
одборнику Александру Божовићу.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Мирослав Петковић
секретар Скупштине.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог решења о размени непокретности са предузећем
„Mizzoni papir“ доо Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
представник Градске управе за урбанизам.

Мирјана Џоковић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу није било учесника па је председник Скупштине закључио претрес
и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за
гласање.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину
изградњом улице број 10 у Чачку
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
представник Градске управе за урбанизам.

Мирјана Џоковић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Раденко Луковић
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог решења о приступању размени непокретности
у КО Парменац
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
представник Градске управе за урбанизам.

Мирјана Џоковић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Александар Максимовић.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 147. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић је тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 149. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,
Виолета Марковић није била задовољна објашњењем, али није тражила да се
Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Предлог решења о преносу права коришћења на становима
Градској стамбеној агенцији Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
представник Градске управе за урбанизам.

Мирјана Џоковић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу није било учесника.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о поверавању права управљања и
коришћења покретном ствари ЈКП „Моравац“
Мрчајевци
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
представник Градске управе за урбанизам.

Мирјана Џоковић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу није било учесника.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлог решења о разрешењу и избору појединих
чланова радних тела Скупштине града
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су Александар
Танасковић председник одборничке групе Двери - за спас Чачка – Бошко Обрадовић ,
Александар Максимовић председник одборничке групе Александар Вучић- Србија
побеђује и Владица Гавриловић председник одборничке групе Нова Србија- Велимир
Илић.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки
дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне
програма пословања јавног предузећа и јавних
комуналних предузећа и то:
а) Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за водоснабдевање
„Рзав“ ариље за 2018. годину
б) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину
в) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину
г) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину

д) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018.
годину
ђ) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину
е) Измене и допуне програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018.
годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Биљана Ђуровић
представник Градске управе за локални економски развој.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Сретеновић и Раденко Луковић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТДЕВЕТА: Предлог решења о преносу права коришћења непокретности
Јавној установи „Туристичка организација Чачка“
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
представник Градске управе за урбанизам.

Мирјана Џоковић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу није било учесника.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање
ТРИДЕСЕТА 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 7. фебруара 2018. године и
то:
1. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градско зеленило“
Чачак
2. Предлог решења о именовању Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
3. Предлог решења о именовању једног члана и једног заменика члана Изборне
комисије града Чачка у сталном саставу
Председник Скупштине је отворио претрес.

У претресу су учествовали Биљана Рубаковић, Радисав Рацковић, Радмила
Живковић, Милица Прокић и Александар Танасковић.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 76. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић је тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драгутин Ђуровић,
председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања и Мирослав
Петковић, секретар Скупштине града Чачка
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод
из записника са осамнаесте седнице Скупштине од 21, 22, 23, 25, 26. и 27. децембра
2017. године, ради усвајања.
Питао је одборнике да ли има примедаба на извод из записника са осамнаесте
седнице.
За реч се јавио Александар Сретеновић и рекао да тонски запис није уредно
„закачен“ за извод из записника на сајту Скупштине града.
Александар Танасковић је примедбовао у вези нечитљивог аудио записа и
поставио питање колико се дуго чувају исти.
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града Чачка је одговорио на
постављено питање.
Пошто се више нико није јавио за реч, у вези са записником председавајући је
извод из записника са осамнаесте седнице Скупштине ставио на гласање.
Скупштина је са 24 гласа за, донела следећи
Закључак
Усваја се извод из записника са осамнаесте седнице Скупштине града Чачка,
одржане 21, 22, 23, 25, 26. и 27. децембра 2017. године.
ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори
Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним
одговорима.

Виолета Марковић је изјавила да није задовољна, и да њено питање из
Скупштине шест недеља није прослеђено у ЈКП „Градско зеленило“, што значи да није
добила одговор у року који је прописан.
Гордана Марјановић је изјавила да је задовољна достављеним одговором.
Александар Сретеновић је изјавио да је делимично задовољан на прво питање
му је одговорено, а на друго није.
Ило Михајловски је изјавио да није задовољан достављеним одговорим и сматра
да је он паушалан.
Игор Трифуновић, председник Скупштине је на основу члана 112. Пословника о
раду Скупштине, обаестио одборнике да ће Скупштина радити и после 18 сати.
Одборници су затим постављали нова одборничка питања.
„Одборник Александар Сретеновић је поставио следећа одборничка питања:
1. Ко је надлежан за одржавање вештачких водотокова у граду Чачку.
2. Када се планира завршетак радова на водоводној мрежи у Сарајевској улици.
3. Да ли се планира наплата паркинга у улици Данице Марковић.
4. Како се одређује квадратура за површину по којој се наплаћује услуга
изношења смећа“.
Одборник Радисав Рацковић је поставио одборничка питања: „Тражим извештај
(информацију) колико је новца уложено у изградњу градског стадиона од стране града
и државе. Зашта су средства утрошена“.
Одборник Владица Гавриловић је поставио одборничко питање за ЈП „Градац“
Чачак: „Да ли је могуће пројектовање и изградња пешачког подземног прелаза код
аутобуских стајалишта „Солид““.
Радмила Живковић је поставила следећа одборничка питања:
1. „Колики је број породица са троје и више деце које су поднеле захтев за
одобрење субвенција за комуналне услуге у 2017. години.
2. Број породица које су стекле право на субвенције комуналних услуга.
3. Образложење: који су разлози због којих неке породице нису стекле право на
субвенције.
4. Списак (име презиме и адреса) лица чије су породице добиле Решење о
субвенцији на комуналне услуге за 2017. годину, као и износ субвенција“.
Одборник Иван Логвинов је поставио одборничко питање:“ Изградња Микро
пијаце у МЗ Парк. У разговору са већим бројем грађана које сам обавио на територији
МЗ Парк у сарадњи и са члановима савета МЗ, на питање шта је то што је
најнеопходније грађанима који гравитирају на тој територији, већина се изјаснила да би

Микро пијаца на локацији између Авеније 1 и Авеније 2 највише значила свим
грађанима.
Овом приликом у име грађана МЗ Парк молим надлежне службе,
градоначелника Милуна Тодоровића, као и град Чачак да узму у разматрање ову молбу
и уједно изађу у сусрет становницима МЗ Парк“.
Одборник Ђорђе Шипетић је поново поставио одборничка питања: „Да ли
новоизграђени објекат на к.п. 4175/9, КО Чачак, адреса Кнеза Милоша 108 има
употребну дозволу?
Ако нема, који је статус тог објекта?
Да ли је изграђено више квадрата него што је то дозвољено грађевинском
дозволом, у таванском простору?
Ако је издата употребна дозвола, где се налазе паркинг места, ако се зна да она
нису дозвољена испред објекта, до ул. Кнеза Милоша, а због предвиђеног
проширивања исте?“.
Председник Скупштине је на основу члана 149. Пословника о раду Скупштине,
одредио паузу у 15 сати и 30 минута, а на основу члана 132. Пословника о раду
Скупштине, заказао дан за гласање, 13. 2. 2018. године у 18 сати.
***
Скупштина је наставила рад у 18 сати и 15 минута.
Председник Скупштине замолио Стручну службу да преброји присутне
одборнике.
Пребројавањем присутних утврђено је да седници присуствује 43 одборника и да
постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда о којима се Скупштина
није изјаснила у досадашњем раду.
ДРУГА ТАЧКА
Скупштина је са 42 гласа за,

донела

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2018. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ТРЕЋА ТАЧКА:
Скупштина је са 43 гласа за,

донела

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЧЕТВРТА ТАЧКА:
Скупштина је са 43 гласа за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШИНСКОГ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК, ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И
ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
***
Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка је предложио
Скупштини града да обезбеди средства за набавку скенера одговарајућег формата за
скенирање и дигитализацију архивске грађе.
Председник Скупштине је дао на гласање предлог Савета.
Приликом изјашњавања за је било 4 гласа па
констатовао да Скупштина није прихватила предлог Савета..

председник Скупштине

ПЕТА ТАЧКА
Скупштина је са 43 гласа за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА
2018. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
***
Кориснички савет јавних служби Скупштине града Чачка предложио је
Скупштини града да, у првом наредном ребалансу обезбеди средства за музејску
поставку у објекту који се налази у оквиру Меморијалног центра на брду Љубићу,
према предлогу запослених Народног музеја у Чачку.

Председник Скупштине је дао на гласање предлог Савета.
Приликом изјашњавања за је било 4 гласа па је председник Скупштине
констатовао да Скупштина није прихватила предлог Савета..
ШЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 43 гласа за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ
ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
СЕДМА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, 2 гласа против, уз 1 уздржани глас, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2018. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ОСМА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА Д.О.О. „НАУЧНО
ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕВЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 37 гласова за, уз 1 уздржани глас, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН
РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.

Одлука је саставни део записника.
ДЕСЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, и 4 гласа против, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:
Гласање у појединостима по поднетим амандманима:
* Амандман V је поднео одборник Ђорђе Шипетић одборник.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 2 гласа против,
па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
* Амандман VI је поднео одборник Милош Ракоњац.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 8 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
*Амандман VII је поднео одборник Бошко Обрадовић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 11 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
* Амандман VIII је поднео одборник Милисав Марјановић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 10 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
*Амандман IX је поднела одборница Оливера Матовић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 9 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
*Амандман X је поднео одборник Драган Ћендић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 10 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
*Амандман I је поднео одборник Александар Танасковић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 13 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
*Амандман 2 је поднела одборник Милица Прокић.

Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 14 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
*Амандман 3 је поднела одборник Биљана Рубаковић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 16 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
*Амандман 4 је поднела одборник Радмила Живковић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 15 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
Затим је Скупштина са 38 гласова за, донела
АКЦИОНИ ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу
Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:
Гласање у појединостима по поднетом амандману:
*Амандман је поднео одборник Миленко Каличанин.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 17 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
Скупштина је затим са 38 гласова за, донела
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ,
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:
Гласање у појединостима по амандманима:
*Амандман 3 је поднео одборник Миленко Каличанин.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 15 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
*Амандман 3 на члан 10. је поднела одборник Љиљана Миловановић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 5 гласова је било за, и 9
гласова против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.

*Амандман 5 на члан 19. је поднела одборник Љиљана Миловановић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 5 гласова је било за, и 1 глас
против уз 4 уздржана, па је председник Скупштине констатовао да амандман није
прихваћен.
Скупштина је затим са 41 гласом за, донела
ОДЛУКУ
О ПИЈАЦАМА,
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине
са изменама прихваћеним амандманима.
Одлука је саставни део записника.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:
Гласање по амандманима:
*Амандман 1 на члан 12. је поднела одборник Биљана Рубаковић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 1 глас је био за, и 12 гласова
против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
*Амандман 1 на члан 16. је поднела одборник Љиљана Миловановић.
Приликом изјашњавања о поднетом амандману 6 гласова је било за, и 2
гласова против, па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен.
Скупштина је затим са 38 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА,
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 37 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ
„АУТОПРЕВОЗ“ ДОО ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

Скупштина је са 38 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋИМА
„УНИПРОМЕТ“ ДОО И „ВИБЕТ“ ДОО,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:
А) Скупштина је са 38 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
Б) Скупштина је са 37 гласова за, огласила
ТЕКСТ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Текст конкурса је саставни део записника.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:
А) Скупштина је са 36 гласова за и 4 гласа против, донела
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
Б) Скупштина је са 37 гласова за и 4 гласа против, донела

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
В) Скупштина је са 37 гласова за и 6 гласова против, донела
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НАКНАДЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПРИНУДНО
ПОСТАВЉЕНОГ УПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за и 5 гласова против, донела
О Д Л УК У
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, донела
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ДА ПОСЛОВНО ИМЕ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА КОЈЕ ОСНИВА МИЛЕНКО КОСТИЋ ИЗ ЧАЧКА САДРЖИ НАЗИВ
ГРАДА ЧАЧКА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:
Скупштина је са 41 гласом за, донела

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
ГРАДА ЧАЧКА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:
Скупштина је са 37 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ
„MIZZONI PAPIR“ ДОО ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ
УЛИЦЕ БРОЈ 10 У ЧАЧКУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, уз 2 уздржана гласа, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ У КО ПАРМЕНАЦ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 37 гласова за, донела

РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА СТАНОВИМА ГРАДСКОЈ
СТАМБЕНОЈ АГЕНЦИЈИ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ПОВЕРАВАЊУ ПРАВА УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОКРЕТНОМ СТВАРИ ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ,
тако што се разрешава Душко Савић, а бира Александра Ћурчић.
Решење је саставни део записника.
Скупштина је са 38 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ,
тако што се разрешава Милица Дачић, а бира Никола Наумовић.
Решење је саставни део записника.
Скупштина је са 38 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА,
тако што се разрешава Биљана Радивојевић, а бира Милош Марић.

Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА:
А) Скупштина је са 37 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“
АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Б) Скупштина је са 38 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
В) Скупштина је са 38 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Г) Скупштина је са 37 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Д) Скупштина је са 38 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Ђ) Скупштина је са 38 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Е) Скупштина је са 38 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлуке су саставни део записника.
ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно
имунитетска питања
1)Скупштина је са 37 гласова за, и 3 гласа против, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК
тако што се именује Ђоко Шеловић.
2)Скупштина је са 37 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК
тако што се именују: Раденко Ацовић, Небојша Милетић и Тања Савић.
3)Скупштина је са 36 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА И ЈЕДНОГ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ
тако што се именују: Даница Јовановић и Весна Кривокућа.
Решења су 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, а 15 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 123. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 123.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 7 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милош Ракоњац 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, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Миленко Каличанин 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, а 4 гласа је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 5 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 6 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.

Александар Божовић указао је на повреду члана 123. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 123.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 9 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Радмила Живковић указала је на повреду члана 123. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 123.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Радмила Живковић 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, а 6 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милица Прокић указала је на повреду члана 77. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 77.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милица Прокић указала је на повреду члана 78. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 78.
Пословника.

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 7 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 123. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 123.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 9 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 5 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Ацо Ђенадић 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, а 5 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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 2 гласа је било за, и 6 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 9 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милица Прокић указала је на повреду члана 137. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 137.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милица Прокић указала је на повреду члана 131. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 131.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 4 гласа је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 12 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 47. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 47.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 62. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 62.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 7 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 5 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Миленко Каличанин указао је на повреду члана 102. Пословника.

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 102.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 4 гласа је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Миленко Каличанин указао је на повреду члана 103. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 103.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 6 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Миленко Каличанин указао је на повреду члана 106. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 106.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 3 гласа је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 6 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 9 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 6 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 147. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 8 гласова је било против, уз 1
уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила
да Пословник није повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 112. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 112.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Далиборка Несторовић указала 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, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Александар Божовић указао је на повреду члана 126. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 126.
Пословника.

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 6 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Тања Стовраг указала је на повреду члана 147. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147.
Пословника.
Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 9 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Владица Гавриловић указао је на повреду члана 145. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 145.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 9 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Виолета Марковић указала је на повреду члана 146. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 146.
Пословника.
Приликом изјашњавања 5 гласова је било за, и 5 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Виолета Марковић указала је на повреду члана 150. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150.
Пословника.
Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милош Ракоњац указао је на повреду члана 147. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милош Ракоњац 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, а 12 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милош Ракоњац 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, а 13 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 12 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Александар Радојевић указао је на повреду члана 149. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149.
Пословника.
Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Тања Стовраг указала је на повреду члана 149. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149.
Пословника.
Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, и 12 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милица Прокић указала је на повреду члана 208. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 208.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Тања Стовраг указала 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, а 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Тања Стовраг указала је на повреду члана 205. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 205.
Пословника.
Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, и 9 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милош Ракоњац 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, а 8 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милош Ракоњац 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, а 11 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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, а 9 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.

Виолета Марковић указала је на повреду члана 147. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147.
Пословника.
Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 8 гласова је било против, уз 1
уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 147. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Виолета Марковић указала је на повреду члана 76. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 76.
Пословника.
Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, и 10 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 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 деветнаесту седницу
Скупштине у 19 сати и 15 минута.
Цео ток седнице Скупштине је снимљен.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-19/18-I
8, 9, 12. и 13. фебруар 2018. године

СЕКРЕТАР
Скупштине града Чачка,
Мирослав Петковић

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић

Извод из Записника са 19. седнице усвојен је на 20. седници Скупштине града
Чачка, одржаној 22, 23. и 26. марта 2018. године.

