
 

 

 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ДВАДЕСЕТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 22, 23. и 26. марта  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 47 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници првог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Бошко Обрадовић, Александар Танасковић, Ацо Ђенадић, Ђорђе Шипетић, 

Аница Слијепчевић, Александар Радојевић и Јоле Пешић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и 

представници средстава јавног информисања. 

 

  Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је извод из записника са 

19. седнице Скупштине од 8, 9, 12. и 13. фебруара 2018. године, достављен ради 

усвајања.  

 

 Питао је да ли има примедаба на извод из записника. 

 

 За реч се јавила Љиљана Миловановић која је имала примедбу на страну 7. 

записника где стоји да је после изјашњавања Скупштине о предлогу председника за 

допуне дневног реда, председник питао да ли има других предлога и да се за реч јавила 

Љиљана Миловановић што није тачно, јер је председник у складу са Пословником само 

ставио на гласање њен предлог за допуну дневног реда, да приликом изјашњавања није 

било гласова за, ни против, уз 9 уздржаних. Она се после изјашњавања о предлогу 

јавила за реч, не у вези повреде Пословника, већ да објасни да је предлог за допуну 

поднела како би подсетила на потребу измене Статута града и у вези с тим истакла да је 

градоначелник изјавио да је Градско веће донело закључак да се приступи промени 

Статута што је и председник Скупштине потврдио, па у вези са овим је тражила  да се 

изврши исправка извода из записника. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да је Градско веће на 

јучерашњој седници утврдило предлог  промене Статута и он ће бити на дневном реду 

наредне седнице Скупштине. 

 

 Пошто није било других примедаба председник Скупштине је ставио извод из 

записника на гласање. 

 



 

 

 

 Скупштина је са 34 гласа за, донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записник са 19. седнице Скупштине од 8, 9, 12. и 13. фебруара 

2018. године, са исправком изнетом у примедби. 

 

 За реч се затим јавио Драган Ћендић који је указао на повреду члана 112. 

Пословника. 

 

 Председник Скупштине је дао објашњење у вези са изнетом примедбом. 

 

 Одборник Драган Ћендић је био задовољан датим објашњењем и није тражио да 

се Скупштина изјасни. 

 

 Милисав Марјановић је указао на повреду члана 195. Пословника. 

 

 Председник Скупштине је дао објашњење у вези са изнетом примедбом. 

 

 Одборник Милисав Марјановић није био задовољан датим објашњењем, па је 

тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу. 

 

 Истовремено је предложио да се у дневни ред уврсти: 

 

-Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 

Чачка  за 2017. годину  и разматра  у оквиру тачке 18. из позива за седницу као 

подтачка Б) 

 

 Затим је ставио на гласање овај предлог. 

 

 Приликом изјашњавања, за је било 35 гласова, па је председник констатовао да је 

предлог прихваћен.  

 

 Председник Скупштине је затим предложио да се у дневни ред седнице уврсти 

  

 -Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка и разматра  као 22. тачка  

дневног реда 

 

 Затим је ставио на гласање овај предлог. 

 

 Приликом изјашњавања, за је било 33 гласа, па је председник констатовао да је 

предлог прихваћен.  

 

 Затим је предложио да се у дневни ред уврсти 



 

 

 

 -Предлог решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних  

             тела Скупштине  и разматра  као 23. тачка дневног реда 

 

 Затим је ставио на гласање овај предлог. 

 

 Приликом изјашњавања, за је било 36 гласова, па је председник констатовао да је 

предлог прихваћен.  

 

 Председник Скупштине је затим ставио на гласање предлог дневног реда у 

целини. 

 

  Скупштина је на предлог председавајућег са 35 гласова за,   усвојила следећи  

 

  

Д н е в н и   р е д: 

  
 

1. Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница Скупштине у 2018. години 

 

2. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизбраном одборнику 

 

3. Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ 

Чачак за 2017. годину 

 

4. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину 

 

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

ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину 

 

6. А) Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину 

 

Б) Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2018. години 

 

7. Предлог локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно 

расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у 

потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за 

период од 2018 – 2021. године 

 

8. Предлог одлуке о изменама Одлуке о додатној финансијској подршци породици 

са децом 

 

9. Предлог плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних 

вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља Горња и Доња Трепча 

 

10. Предлог плана детаљне регулације „Прељина – Коњевићи“ 

 

11. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације „Индустријска зона – 

Коњевићи“  



 

 

 

12. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз 

реку Западну Мораву 

 

13. Предлог одлуке о допуни одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни 

линијски градски и приградски превоз путника 

 

14. Предлог решења о размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо 

Чачак 

 

15. Предлог решења о размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо 

Чачак и „Вибет“ доо Чачак 

 

16. А) Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод и канализацију „Водовод“ Чачак  

 

Б) Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ Чачак 

 

17.  А) Предлог закључка о спровођењу новог конкурса за избор директора ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци 

 

Б) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

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

Мрчајевци 

 

В) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

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

 

18. А) Предлог плана рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка за 2018. годину 

 

Б) Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 

Чачка за 2017. годину 

 

19. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног 

рачуна буџета града Чачка за 2017. годину 

 

20. Предлог решења о давању претходне сагласности оснивачима боксерског клуба 

да назив клуба може да садржи назив града Чачка 

 

21. А) Предлог одлуке о прихватању иницијативе за доношење одлуке о увођењу 

самодоприноса за Месну заједницу Трбушани  

 

Б) Предлог закључка о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за 

Месну заједницу Трбушани 
 

22. Предлог одлуке о  јавном задуживању града Чачка 

 

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

Скупштине  



 

 

 

24. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

25. Одборничка питања и одговори 

 

За реч се јавио Владица Гавриловић који је предложио да се минутом ћутања ода 

пошта преминулом Петру Властелици, дугогодишњем директору ЈКП „Водовод“ 

Чачак. 

 

Присутни су минутом ћутања одали пошту Петру Властелици. 

 

За реч се затим јавио Милан Рогановић, који је указао на повреду члана 50. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,  

Милан Рогановић  је био задовољан објашњењем и није  тражио да се Скупштина о 

томе изјасни.   

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница 

                           Скупштине у 2018. години 

 

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

председник Скупштине. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес.  

 

 У претресу је учествовао Драган Ћендић и Игор Трифуновић.    

 

 Скупштина је затим са 42 гласа за, донела 

 

О Д Л У К У 

О ПОВЕРАВАЊУ ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ У 2018. ГОДИНИ, 

 

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

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

ДРУГА  ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата новоизбраном одборнику 

 

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

председник Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  
 

 Пошто се  у претресу нико није јавио за реч, Скупштина је са 39 гласова за,  

донела 

 

 



 

 

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ  ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

тако што се верификује  мандат  Миладинки Ђукић. 

 

 Затим је председник Скупштине позвао новоизабрану одборницу да положи 

заклетву. 

 

 Миладинка Ђукић је положила заклетву, а председник Скупштине је позвао да 

текст заклетве потпише и достави га секретару и честитао јој на избору.  

  

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Извештај о пословању установе за физичку културу  

                             Спортски центар „Младост“ Чачак за 2017. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Милош Стеванић, в.д. 

директора СЦ “Младост“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Драган Штављанин, Љиљана Миловановић, Предраг 

Ружичић, Мирослав Спасојевић, Миленко Каличанин, Гордана Марјановић, 

Александар Сретеновић, Милан Рогановић, Владица Гавриловић, Драган Ћендић, Ило 

Михајловски, Радисав Рацковић, Душан Радојевић члан Градског већа и Александар 

Максимовић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милош Стеванић, в.д. 

директора СЦ „Младост“ 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: Извештај о раду Центра за социјални рад града 

                                   Чачка за 2017. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Биљана Рубаковић, Нада Лазовић, Александар 

Сретеновић, Ило Михајловски, Миленко Каличанин, Далиборка Несторовић, Милка 

Владисављевић, Александар Божовић, Јасменка Луковић, Мирослав Вукосављевић 

члан Градског већа, Радмила Живковић, Наташа Цвијовић, Драган Ћендић, Раденко 

Луковић, Владица Гавриловић, Милисав Марјановић и Драгомир Шипетић члан 

Градског већа. 

 У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавила Милица Прокић   

која је указала на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине.  



 

 

 

 

У вези са изреченом примедбом председавајући, заменик председника 

Скупштине је дао објашњење, а Милица Прокић  није тражила да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

  Затим се за реч јавила Милка Владисављевић  која је указала на повреду члана 

148. Пословника о раду Скупштине. 

 

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

је Милка Владисављевић  била задовољна и није  тражила да се Скупштина о томе 

изјасни. 

 

 Милош Марић је указао на повреду члана 147. Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,  

којим је Милош Марић  био задовољан и није  тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 Александар Сретеновић је указао на повреду чл. 129. и 130. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење којим 

је Александар Сретеновић  био задовољан и није  тражио да се Скупштина о томе 

изјасни. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

За реч се јавио Александар Сретеновић који је 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. 

 

Виолета Марковић је 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. 

 

Додатна појашњења дала је Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за 

социјални рад града Чачка. 

 

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

                           пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину 

 

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

директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 



 

 

 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали   Миленко Каличанин, Виолета Марковић, Мирослав 

Спасојевић и Александар Сретеновић. 

 

 У току дискусије Александра Сретеновића председник Скупштине му је на 

основу члана 150. Пословника о раду, изрекао меру опомене, јер је и поред упозорења 

наставио да говори о питању које није на дневном реду. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Момир 

Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

Председавајући је обавестио одборнике да ће, на основу члана 112. Пословника 

о раду, Скупштина наставити рад и после 18 часова. 

 

Затим је на основу члана 159. Пословника о раду Скупштине У 16 сати одредио 

паузу  до 17 сати. 

 

Скупштина је наставила рад у 17 сати. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: А) Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне  

                                    политике и политике руралног развоја за подручје територије  

                                    града Чачка за 2018. годину 

 

Б) Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних 

     средстава у пољопривреди у 2018. години 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Владимир 

Грујовић, начелник Градске управе за ЛЕР. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

 У претресу у начелу су учествовали   Милисав Марјановић, Радисав Рацковић, 

Мирослав Ђеровић, Драган Штављанин, Светлана Пауновић, Миленко Каличанин, 

Светомир Стаменковић, Радмила Живковић, Ило Михајловски, Милош Марић и 

Мирослав Робајац. 

 

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

начелник Градске управе за ЛЕР. 

 

Председник Скупштине је у 18 сати и 35 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за петак, 23. марта  

2018. године у 10 сати. 

 

 

 



 

 

 

*** 

 

 Скупштина је наставила са радом у петак, 23.  марта  2018. године,  у 10 сати и 

20 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 43 одборника и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Александар Мијаиловић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Ацо 

Ђенадић, Оливера Матовић и Аница Слијепчевић. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда.  

 

 Председник Скупштине је ставио на гласање : А) Предлог програма мера подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје 

територије  града Чачка за 2018. годину, у начелу, 

 

 Скупштина је са 35 гласова за, донела Програм у начелу. 

 

 Председник Скупштине је ставио на гласање Б) Предлог одлуке о условима и 

начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години, у начелу. 

 

 Скупштина је са 37 гласова за, донела Одлуку у начелу. 

 

 Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима по подтачки А) 

и обавестио Скупштину да су амандмане на Предлог програма поднели Миленко 

Каличанин, Милисав Марјановић, Драган Штављанин и Радисав Рацковић. 

 

 Амандман 1. поднео је Миленко Каличанин. 

 

 Пошто поднети амандман нису прихватили предлагач и надлежно радно тело 

Скупштина се 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 изјавио да остаје при поднетом амандману и затим га 

образложио. 

 

 Председник Скупштине је затим отворио претрес по поднетом амандману у коме 

су учествовали Предраг Ружичић, Светлана Пауновић и Милош Марић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по амандману обавити у дану за гласање. 

 



 

 

 

 Амандман 2. поднео је Милисав Марјановић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман, као 

правно немогућ.  

 

 Амандман 3. поднели су Драган Штављанин и Радисав Рацковић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман, као 

правно немогућ.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и обавестио 

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

гласање. 

  

 Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима по подтачки Б) 

и обавестио Скупштину да су амандмане на Предлог одлуке поднели Миленко 

Каличанин, Предраг Јевтић, Милисав Марјановић, Драгана Штављанин и Радисав 

Рацковић. 

 

 Амандман 1. поднели су  Миленко Каличанин и Предраг Јевтић. 

 

 Пошто поднети амандман нису прихватили предлгач и надлежно радно тело 

Скупштина се 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 изјавио да остаје при поднетом амандману и затим га 

образложио. 

 

 Председник Скупштине је затим по поднетом амандману отворио претрес у коме 

је учествовао  Предраг Ружичић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по амандману обавити у дану за гласање. 

 

 Амандман 2. поднео је Радисав Рацковић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман, као 

правно немогућ.  

 

 Амандман 3. поднео је  Драган Штављанин. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман, као 

правно немогућ.  

 

 Амандман 4. поднео је Милисав Марјановић. 

 

  Пошто поднети амандман нису прихватили предлгач и надлежно радно тело 

Скупштина се 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 изјавио да остаје при поднетом амандману и затим га 

образложио. 

 

 Допунска објашњења у вези са амандманом дао је Владимир Грујовић, начелник 

Градске управе за локални економски развој. 

 

 Председник Скупштине је, пошто се у претресу нико није јавио за реч,  закључио 

претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по амандману обавити у дану за 

гласање. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и обавестио 

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

гласање. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  Предлог локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих 

                                и интерно расељених лица, повратника по основу споразума о 

                                реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса и 

                                тражилаца азила на територији града Чачка за период 

                                од 2018 – 2021. године 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали   Радмила Живковић, Предраг Ружичић, Далиборка 

Несторовић, Мирослав Спасојевић, Драган Ћендић, Нада Лазовић и Милош Ракоњац. 

  

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 у начелу и ставио на гласање 

Предлог акционог плана. 

 

Скупштина је са 31 гласом за, 8 гласова против, уз 1 уздржани глас, донела 

Акциони план у начелу. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

одборнике да су амандман на Предлог акционог плана поднели Миленко Каличанин и 

Драган Ћендић. 

 

  Пошто поднети амандман нису прихватили предлгач и надлежно радно тело 

Скупштина се 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 изјавио да остаје при поднетом амандману и затим га 

образложио. 

 

 У претресу по поднетом амандману учествовали су Биљана Рубаковић, Далиборка 

Несторовић и Драган Ћендић.  

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће се гласање по амандману  

и овој тачки дневног реда у целини обавити у дану за гласање. 

 

 

ОСМА ТАЧКА:  Предлог одлуке о изменама Одлуке о додатној финансијској 

                              подршци породици са децом 

 

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

начелника Градске управе за друштвене делатности. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Биљана Рубаковић, Владица Гавриловић,   Радмила 

Живковић, Нада Лазовић и Миленко Каличанин. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Милка Станковић, 

в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање  

Предлог  одлуке. 

 

Скупштина је затим са 26 гласова за, донела Одлуку у начелу. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да је амандман на Предлог одлуке поднео одборник Миленко Каличанин. 

Савет за статут друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер је 

правно-технички немогућ.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес  у појединостима и обавестио 

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

гласање. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације за постројење за пречишћавање  

                                отпадних вода за потребе бање Горња Трепча и делове насеља  

                                Горња и Доња Трепча 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

„Урбанпројект“ ад Чачак.   
 

 Председник Скупштине је отворио претрес  у начелу. 

 



 

 

 

 У претресу  су учествовали  Александар Сретеновић, Мирјана Ђоковић, 

помоћник градоначелника, Предраг Ружичић, Виолета Марковић и Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа. 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Зорица Сретеновић, 

представник обрађивача „Урбанпројект“ ад Чачак.   

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу.  

 

 Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да на Предлог плана нема поднетих  амандмана. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације „Прељина – Коњевићи“ 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

„Урбанпројект“ ад Чачак.   
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  је учествовала Милица Прокић.   

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Зорица Сретеновић, 

представник обрађивача „Урбанпројект“ ад Чачак.   

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу.  

 

 Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да на Предлог плана нема поднетих  амандмана. 

 

 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 одлуке о изради плана детаљне регулације 

                                           „Индустријска зона – Коњевићи“  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  

 

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

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

дану за гласање. 

  

 

 

 



 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА:  Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације дела  

                                          насеља Пријевор уз реку Западну Мораву 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  

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

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

дану за гласање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о допуни одлуке о одређивању аутобуских  

                                         стајалишта за јавни линијски градски и приградски 

                                         превоз путника 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

Затим се за реч јавио Предраг Јевтић који је указао на повреду члана 50. 

Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Предраг Јевтић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  је учествовао Милисав Марјановић.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:  Предлог решења о размени непокретности са предузећем 

                                           „Аутопревоз“ доо Чачак 

 

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

председник Комисије за грађевинско земљиште.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  је учествовао Ђорђе Шипетић.  

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Миленко Поповић, 

председник Комисије за грађевинско земљиште.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

 

 

 



 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  Предлог решења о размени непокретности са предузећима  

                                         „Унипромет“ доо Чачак и „Вибет“ доо Чачак 

 

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

председник Комисије за грађевинско земљиште.  

 

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

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

дану за гласање. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: А) Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног  

                                               предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак  

 

Б) Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног 

     предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

 

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

председник Комисије за сповођење конкурса за избор директора јавних предузећа.    
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Весна Новаковић, Мирослав Спасојевић, Виолета 

Марковић, Александар Танасковић, Владица Гавриловић и Драган Ћендић. 

 

 У току претреса за реч се јавила Милица Прокић која је указала на повреду 

члана 147. став 2. 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.  

  

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

изрекао меру опомене Милици Прокић, због добацивања са места.  

 

 Затим се за реч јавила Наташа Цвијовић, због повреде члана 148. Пословника о 

раду. 

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

Наташа Цвијовић  није тражила  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 50. 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.  

 

 Александар Максимовић 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.  

 

Милица Прокић 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 тражила  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 147. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Александар Тансковић  није тражио  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Драган Ћендић  је указао на повреду члана 50. 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.  

 

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

председник Комисије за сповођење конкурса за избор директора јавних предузећа.    

 

 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 закључка о спровођењу новог конкурса за избор 

                                                    директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

 

Б) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

    Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће 

    и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

В) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног 

     комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца 

    „Моравац“ Мрчајевци 

 

 Уводно излагање по подтачки А) поднео је Игор Кривокапић, председник 

Комисије за сповођење конкурса за избор директора јавних предузећа.    
 

Уводно излагање по подтачкама Б) и В) поднео је Небојша Бежанић, начелник 

Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Милица Прокић, Весна Новаковић, Милош Марић, 

Виолета Марковић, Мирослав Спасојевић и Александар Тансковић. 

  

 У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавио Звонко Митровић 

који је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 



 

 

 

 

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

Звонко Марковић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

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

председник Комисије за избор директора и Небојша Бежанић, начелник Градске управе 

за опште и заједничке послове.  

 

За реч се јавио Мирослав Спасојевић који је указао на повреду члана 50. 

Пословника.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са примедбом, а одборник 

Спасојевић није тражио да се Скупштина о томе изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

У складу са чланом 112. Пословника председник Скупштине је обавестио 

одборнике да ће се на данашњој седници радити и после 18 часова.  

 

Председник Скупштине је затим на основу члана 159. Пословника, у 15 сати и 20 

минута одредио паузу и наставак заказао за 16 сати и 30 минута. 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати и 35 минута. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:  А) Предлог плана рада Градског штаба за ванредне ситуације  

                                                   на територији града Чачка за 2018. годину 

 

Б) Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

    града Чачка за 2017. годину 

 

 Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Братислав 

Зечевић,   начелник Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали   Александар Сретеновић, Игор Трифуновић, 

Виолета Марковић, Радисав Рацковић, Драгутин Ђуровић, Александар Танасковић, 

Александар Радојевић и Драган Ћендић. 

 

 За реч се затим јавила Наташа Цвијовић која је указала на повреду чланова 145. 

и 147. 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.  

 

Милица Прокић 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 тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Максимовић  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.  

 

Александар Радојевић  је указао  на повреду члана 148. 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.  

 

Александар Танасковић  је указао  на повреду члана 148. став 2.  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.  

 

Александар Максимовић је указао  на повреду члана 50. 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. 

 

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 није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Танасковић  је указао  на повреду члана 50. 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 одговарао је Братислав Зечевић, 

начелник Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка. 

 

 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 ангажовању ревизора за обављање  

                                              екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Чачка 

                                              за 2017. годину 

 

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

начелник Градске управе за финансије.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали   Виолета Марковић и Александар Танасковић. 

  

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

 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 оснивачима  

                                         боксерског клуба да назив клуба може да садржи назив 

                                         града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Мирослав Петковић, 

секретар Скупштине града Чачка. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  је учествовао Предраг Ружичић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о прихватању иницијативе за доношење  

                                                     одлуке о увођењу самодоприноса за Месну  

                                                     заједницу Трбушани  

 

Б) Предлог закључка о припреми Нацрта одлуке о увођењу 

     самодоприноса за Месну заједницу Трбушани 

 

 Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Небојша 

Бежанић, начелнк Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  је учествовала Наташа Цвијовић. 

  

На питање изнето 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. 



 

 

 

 

Председник Скупштине је у 18 сати и 35 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за понедељак, 26. 

марта  2018. године у 10 сати. 

 

*** 

 

 Скупштина је наставила са радом у понедељак, 26.  марта  2018. године,  у 10 

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 40 одборника и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници трећег дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Милан Рогановић и Аница Слијепчевић.    

 

За реч се на основу 148. Пословника јавио Александар Танасковић, који је 

предложио да се минутом ћутања ода пошта жртвама Нато бомбардовања 1999. године.  

 

Председник Скупштине, Игор Трифуновић је обавестио присутне да је у суботу 

24. марта 2018. године у малом парку код Аутобуске станице одржан парастос у спомен 

жртвама Нато бомбардовања уз присуство грађана, свештенства и представника града,  

а затим позвао присутне да минутом ћутања одају пошту жртвама, што су присутни и 

учинили.  

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о  јавном задуживању града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали   Предраг Ружичић, Миленко Каличанин, Милисав 

Марјановић, Радмила Живковић, Ацо Ђенадић, Милица Прокић, Бошко Обрадовић, 

Раденко Луковић и Александар Танасковић. 

 

 Раденко Луковић је после говора Александра Танасковића тражио право на 

реплику и одговорио на неке његове наводе. 

 

 Александар Танасковић је искористио право на одговор на реплику.  

  

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

начелник Градске управе за финансије. 

 



 

 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог  решења о разрешењу односно избору појединих  

                                                   чланова радних тела Скупштине  

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Александар 

Максимовић, председник Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује и  

предложио да се у Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања изврши замена 

једног члана јер је Гордана Марјановић поднела оставку, па одборничка група 

предлаже да се у ову Комисију изабере Јасменка Луковић.  

 

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

дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА 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  21. марта  2018. године и то: 

  

 1. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Градске стамбене 

агенције у Чачку 

 

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

„Рзав“ Ариље 

 

3. а) Предлог решења о престанку дужности Привременог школског одбора 

Медицинске школе у Чачку        

б) Предлог решења о именовању Школског одбора Медицинске школе у Чачку        

 

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора 

Економске школе у  Чачку        

 

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

Прехрамбено-угоститељске школе у  Чачку        

 

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

„Татомир Анђелић“ Мрчајевци 

 

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

ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак        

 

8. Предлог решења о именовању директора Установе за дневни боравак деце, младих и 

одраслих са сметњама у развоју “Зрачак” Чачак 

 

9. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника и два члана 

Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју „Зрачак“ Чачак 



 

 

 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Светомир Стаменковић, Милош Марић, Игор 

Трифуновић, Наташа Цвијовић,  Вељко Неговановић члан Градског већа, Миленко 

Каличанин, Виолета Марковић, Владан Милић помоћник градоначелника, Далиборка 

Нестровић, Предраг Јевтић, Оливера Матовић, Милош Марић, Гордана Марјановић, 

Радмила Живковић, Александар Радојевић, Оливара Марковић, Нада Лазовић, Радисав 

Рацковић, Александар Божовић, Александар Сретеновић, Милисав Марјановић, Ацо 

Ђенадић, Милош Марић, Милош Ракоњац, Владица Гавриловић, Драган Ћендић, 

Наташа Цвијовић, Немања Трнавац члан Градског већа, Милица Прокић, Бошко 

Обрадовић, Александар Максимовић и Александар Танасковић. 

 У току претреса Милош Марић је на основу члана 50. Пословника тражио да 

секретар да додатна објашњења у вези са конкурсом расписаним за избор директора 

„Зрачка“.  

 

 Мирослав Петковић, секретар Скупштине је дао додатна објашњења. 

 

 У току претреса за реч се јавила Наташа Цвијовић која је указала на повреду 

члана 162. Пословника. 

 

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

Наташа Цвијовић  је изјавила да није задовољна одговором.   

 

За реч се јавила Виолета Марковић која је указала на повреду члана 50. 

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. 

 

 У току претреса по овој тачки дневног реда, за реч се јавио Александар 

Радојевић који је указао на повреду члана 50. Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом секретар Скупштине и председник Скупштине 

су дали објашњење, а Александар Радојевић  није  тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.   

 

Милица Прокић је указала на повреду чл. 33, 47, 50. став 1. и чл. 13. став 2. 

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.   

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 50. став 1. Пословника о раду 

Скупштине. 

 



 

 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине и секретар Скупштине 

су дали објашњење, а Наташа Цвијовић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 148. ст. 1. и 2. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине и секретар Скупштине 

су дали објашњење, а Милица Прокић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Александар Радојевић је указао на повреду члана 50. 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.   

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 145. 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.   

 

Тања Стовраг је указала на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине и 

није тражила да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Милош Ракоњац 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.  

 

Оливера Матовић је указала на повреду члана 50. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине и секретар Скупштине  

су дали објашњење, а Оливера Матовић  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 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.  

 

Миленко Каличанин се јавио за реч на основу члана 115. и 149. Пословника о 

раду Скупштине. 

 



 

 

 

Скупштине је дао објашњење, а Миленко Каличанин  није  тражио да се 

Скупштина о томе изјасни.   

 

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

Скупштине. 

 

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

Бошко Обрадовић  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 и секретар Скупштине  

су дали 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 110. 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 је указала на повреду члана 130. ст. 2, 3. и 4. 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.   

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 129. 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.  

 

 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.   

 

Наташа Цвијовић се јавила за реч на основу члана 145. став 2. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење. 

 



 

 

 

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. 

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 145. 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. 

 

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 није  тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

Милисав Марјановић је указао на повреду чл. 148. и 155. 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.  

 

Александар Максимовић 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. 

 

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

Скупштине. 

 

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

Милисав Марјановић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Бошко Обрадовић је указао на повреду члана 149. став 1. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Бошко Обрадовић  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 на основу члана 112. Пословника о раду обавестио 

одборнике да ће Скупштина радити и после 18 часова. 

 

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

одборнику Радисаву Рацковићу изрекао меру опомене, јер је и поред упозорења 

председника Скупштине, говорио о питању које није на дневном реду.  

 

 За реч се затим јавио Александар Танасковић који је указао на повреду чланова 

147. и 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.  

 

 Милош Марић је указао на повреду члана 147. став 1. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,  

Милош Марић није задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 Милош Ракоњац је указао на повреду члана 148.  Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, 

Милош Ракоњац није задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

  Виолета Марковић је указала на повреду чланова 130. и 148.  Пословника о раду 

Скупштине.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,  

Виолета Марковић није задовољна одговором и  тражила је да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 145. став 2.  Пословника о раду 

Скупштине.  

 

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

Наташа Цвијовић није  тражила је да се Скупштина о томе изјасни.  

 

  Звонко Митровић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине.  

 

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

Звонко Митровић  није  тражио  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Тања Стовраг  је указала  на повреду члана 50. Пословника о раду Скупштине и 

тражила да секретар Скупштине да објашњење по изреченој повреди. 

 

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

Стовраг  није  тражила  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду чланова 145. став 2. и 147. став 1. 

Пословника о раду Скупштине.  

 



 

 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,   

Наташа Цвијовић није задовољна одговором и тражила је да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Весна Новаковић је указала на повреду члана 50. Пословника о раду Скупштине.  

 

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

Весна Новаковић није задовољна одговором  али није тражила  да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

Ило Михајловски је указао на повреду члана 12. Пословника о раду Скупштине.  

 

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

Ило Михајловски  није тражио  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 145. Пословника о раду 

Скупштине.  

 

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

Наташа Цвијовић није тражила је  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 50. Пословника о раду 

Скупштине.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење да се 

примедба  може формулисти као одборничко питање са чим се одборница Марковић 

сложила. 

 

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 није задовољан одговором и тражио је да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Гордана Марјановић је указала на повреду члана 50. Пословника о раду 

Скупштине.  

 

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

Гордана Марјановић није тражила је  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине.  

 



 

 

 

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

Наташа Цвијовић није тражила је  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 156. Пословника о раду 

Скупштине.  

 

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

Александар Танасковић није задовољан одговором и тражио је 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 чланова 148. и 156. 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.  

 

Милош Марић је указао на повреду члана 147. став 1. Пословника о раду 

Скупштине.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење,   

Милош Марић је задовољан одговором и није  тражио  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Драган Ћендић је указао на повреду члана 50. став 1. и 2. Пословника о раду 

Скупштине.  

 

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

Драган Ћендић делимично је задовољан одговором и тражио је 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 148. став 1. и 50. став 1. 

Пословника о раду Скупштине.  

 

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

Милица Прокић делимично је задовољна одговором и није тражила  да се Скупштина о 

томе изјасни.  

 

Нада Лазовић је указала на повреду члана 148.   Пословника о раду Скупштине.  

 

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

Нада Лазовић   није тражила  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Звонко Митровић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине.  

 



 

 

 

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

Звонко Митровић  није тражио  да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Наташа Цвијовић  је указала на повреду члана 148.  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 Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

Милош Марић  је указао на повреду члана 150.   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.  

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 76. 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.  

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА  ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима.   

 

  Звонко Митровић је изјавио да је нетачан извештај, који је добио, два пута су се 

позивали на  ПДВ. 

 

Радмила Живковић је изјавила да је задовољна достављеним одговором. 

 

Александар Сретеновић је изјавио да је задовољан достављеним одговором. 

 

Иван Логвинов је изјавио да је задовољан достављеним одговором. 

 

Ило Михајловски је изјавио да је задовољан достављеним одговором. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборника Милисава Марјановића да није 

стигао одговор у току седнице  од  стручних  служби.  

 

Одборници су затим  постављали нова одборничка питања. 

 

Одборник Ђорђе Шипетић је замерио што до сада није добио одговор на давно 

постављена питања и поставио ново одборничко питање: „Изградња објекта на месту 

некадашњег биоскопа „Сутјеска“. Извод из грађевинске дозволе основни подаци – 



 

 

 

намена, спратност, квадратура, ситуациони план, висина објекта... Извештај 

грађевинске инспекције о досадашњем току изградње поштовање/одступање од 

грађевинске дозволе.“ 

 

Одборник Милисав Марјановић је поставио одборничка питања: „Када ће се 

поставити заштитна ограда на старом железничком мосту у Прељини. Када ће се 

уклонити отпадна шљака која се налази на локацији бивше фирме Папир-Пак.“ 

 

Одборник Драган Ћендић је поставио одборничка питања: „Ко ће бити 

одговоран када завлада саобраћајни колапс у граду, када се буде ушло у реконструкцију 

надвожњака на обилазном путу. 

 

Следеће питање упућује директору „Комуналца“, када ће град имати новца да 

поклопи све контејнере у граду Чачку.“ 

 

Одборник Александар Сретеновић  је поново поставио одборничко питање: „Ко 

је надлежан за одржавање вештачких водотокова у граду Чачку“. 

  

Одборник Александар Радојевић је поставио одборничко питање: „Ко је 

одговоран за кршење Статута у Установи „Зрачак“, који члан Статута је прекршен и да 

ли је тиме,  виши правни акт (Закон о раду) прекршен и који члан.“ 

  

*** 

 

Председник Скупштине је на основу члана 149. Пословника о раду Скупштине, 

одредио паузу у 17 сати и 20 минута, а на основу члана  132.  Пословника о раду 

Скупштине, заказао дан за гласање,  за 26. 3. 2018. године у 20 сати. 

 

  *** 

 

 Скупштина је наставила рад у 20 сати и 10 минута.  

 

 Председник Скупштине замолио Стручну службу да преброји присутне 

одборнике. 

 

 Пребројавањем присутних утврђено је да седници присуствује 57 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. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 36 гласова за,    донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2017. годину, који је усвојио Управни одбор Установе за физичку 

културу Спортски центар „Младост“ Чачак, на седници одржаној 26. фебруара 2018. 



 

 

 

године, број 139/2, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 32  гласа за, донела   

 

 З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину, 

који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад града Чачка, на седници 

одржаној 26. фебруара 2018. године, број 02-XVI-У-2/2018., у тексту који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

  

ПЕТА ТАЧКА 

 

Скупштина је са 33 гласа за, и 4 гласа против,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ, 
  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

 

 Гласање  у појединостима по поднетом амандману: 

 

 *Амандман  1. је поднео одборник Миленко Каличанин. 

 Приликом изјашњавања о поднетом амандману 14 гласова је било за, па је 

председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен. 

 

 А) Скупштина је затим са 38 гласова за, донела  

 

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2018. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 Б) Гласање  у појединостима по поднетим амандманима: 



 

 

 

 

 *Амандман 1. је поднео одборник Миленко Каличанин. 

 Приликом изјашњавања о поднетом амандману 15 гласова је било за. 

 

 Председник је констатовао да поднети амандман није прихваћен. 

 

 За реч се јавила одборница Милица Прокић и на основу члана 137. став 1. 

изразила сумњу у тачност бројања. 

 

 Затим се гласање поновило. 

 

 Приликом изјашњавања о поднетом амандману 16 гласова је било за, 16 гласова 

против, уз 1 уздржани глас.   

 

 Председник је констатовао да поднети амандман нема потребну већину. 

 

 Након тога одборница Милица Прокић је на основу члана 137. став 3. изразила 

сумњу у тачност бројања и затражила да се гласање понови прозивком. 

 

 Мирослав Петковић, секретар Скупштине је прозивком утврдио да је приликом 

изјашњавања о амандману 1. Миленка Каличанина било 19 гласова за, 26 гласова 

против, уз 14 уздржаних гласова. 

 

 Игор Трифуновић, председник Скупштине, је затим изразио сумњу у број 

присутних одборника и затражио од Службе да пребројавањем утврди кворум. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 58 одборника. 

 

 Затим је председавајући поново ставио на гласање амандман 1. одборника 

Миленка Каличанина. 

 

 Приликом изјашњавања о поднетом амандману 19 гласова је било за, 29 гласова 

против, уз 6 уздржаних гласова, па је председник Скупштине констатовао да амандман 

није прихваћен. 

 

 Амандман 4 је поднео одборник Милисав Марјановић. 

 

 Приликом изјашњавања о поднетом амандману 15 гласова је било за, 29 гласова 

против, уз 3 уздржана гласа, па је председник Скупштине констатовао да амандман 

није прихваћен. 

 

 * Скупштина је, затим,  са 41 гласом за, донела 

 

О Д Л У К У  

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018. ГОДИНИ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 



 

 

 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

  Гласање  у појединостима по поднетом амандману: 

 

 *Амандман 1. је поднео одборник Миленко Каличанин. 

 Приликом изјашњавања о поднетом амандману 15 гласова је било за, 31 глас 

против, уз 1 уздржан глас, па је председник Скупштине констатовао да амандман није 

прихваћен. 

 

 Председник Скупштине је  затим  ставио на гласање Локални акциони план у 

целини. 

Пребројавањем је  утврђено да је било 36 гласова за, 13 гласова против, уз 1  

уздржани глас. 

 

Затим се за реч јавио одборник Александар Танасковић, и на основу члана 137. 

став 1. Пословника о раду, изразио сумњу у тачност бројања.   

 

Председник Скупштине је закључио да је одборник тражио понављање гласања 

прозивком и позвао секретара да изврши прозивку.  

 

 Мирослав Петковић, секретар Скупштине је прозивком утврдио да је било 38  

гласова за, 17 гласова против, уз 3 уздржана гласа, па је председник Скупштине 

констатовао да је Скупштина донела 

 

ЛОКАЛНИ 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ 

И МИГРАНАТА У ПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА И ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018 – 2021. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је са 45 гласова за, донела 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДАТНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ 

СА ДЕЦОМ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

       

  Скупштина је са 44 гласа за, донела План у начелу. 



 

 

 

 

Затим је Скупштина  са 38 гласова за,  донела 

 

П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА ЗА ПОТРЕБЕ БАЊЕ ГОРЊА ТРЕПЧА И ДЕЛОВЕ НАСЕЉА ГОРЊА И ДОЊА 

ТРЕПЧА, 

  

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

 

 План  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

 Затим је Скупштина са 42 гласа за, донела  

 

П Л А Н  

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПРЕЉИНА – КОЊЕВИЋИ“, 

  

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

 

 План  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 39 гласова за, донела 

  

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – 

КОЊЕВИЋИ“, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 41 гласом за, донела 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА ПРИЈЕВОР УЗ РЕКУ 

ЗАПАДНУ МОРАВУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

 



 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 40 гласова за, донела 

   

О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ 

ЛИНИЈСКИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је затим  са 40 гласова за,  донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ  

„АУТОПРЕВОЗ“ ДОО ЧАЧАК, 

 

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

 

Решење је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 41 гласом за,  донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋИМА „УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК 

И „ВИБЕТ“ ДОО ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење   је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

А) Скупштина је са 44 гласа за,  донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

Б) Скупштина је са 42 гласа за,  донела  

 

 



 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 А) Скупштина је са 37 гласова за,  донела  

 

ЗАКЉУЧАК 

О СПРОВОЂЕЊУ НОВОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

 ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ, 

 

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

 

 Закључак  је саставни део записника. 

 

 Б) Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 В) Скупштина је са 36 гласова за,  огласила 

 

Т Е К С Т 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ, 

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

 

Текст јавног конкурса је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

А) Скупштина је са 41 гласом за,   донела  

 

П Л А Н 

РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

 ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

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



 

 

 

 

 План  је саставни део записника. 

 

Б) Скупштина је са 41 гласом за, донела  

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка за 2017. годину, у тексту који је утврдио Градски штаб за ванредне 

ситуације на територији града Чачка, на седници одржаној 16. марта 2018. године, под 

бројем 06-56/2018-I и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 39 гласова за, донела 
 

О Д Л УК У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 44 гласа за, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ОСНИВАЧИМА БОКСЕРСКОГ КЛУБА 

ДА НАЗИВ КЛУБА МОЖЕ ДА САДРЖИ НАЗИВ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Решење   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

 А) Приликом изјашњавања за је било 37 гласова, након чега је председник 

изразио сумњу у тачност бројања и тражио да се утврди кворум. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствују 64 одборника. 

 

 Након утврђивања кворума председник је замолио одборнике да се поново 

изјасне. 

 

Приликом изјашњавања 36 гласова је било за, није било против ни уздржаних 

гласова, с обзиром на исход гласања Скупштина није донела Одлуку о прихватању 

иницијативе за доношење одлуке о увођењу самодоприноса за месну заједницу 

Трбушани. 



 

 

 

 

Б)  С обзиром да није донета Одлука, Скупштина се није изјашњавала по 

Предлогу закључка. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

 Након пребројавања гласова председник је констатовао да је са 37 гласова за, 1 

гласом против, донета Одлука о јавном задуживању града Чачка. 

 

 Након констатације председника да је Одлука донета, за реч се јавила одборница 

Милица Прокић, рекламирајући повреду члана 13. став 3. Пословника о раду 

Скупштине,  и указала да је за овај Предлог одлуке потребно 38 гласова за и да се ова 

Одлука не може прогласити донетом. 

 Затим се за реч јавио одборник Александар Максимовић и изразио сумњу у 

тачност бројања и тражио да се по члану 137. став 3. Пословника о раду, понови 

гласање прозивком. 

 

Председник Скупштине је закључио да је одборник тражио понављање гласања 

прозивком и позвао секретара да изврши прозивку.  

 

 Мирослав Петковић, секретар Скупштине је прозивком утврдио да је било 41  глас 

за, 2 гласа против, уз 1 уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је 

Скупштина донела 

 

О Д Л У К У 

О  ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА, 

 

тако што се разрешава Гордана Марјановић, а бира се  Јасменка Луковић. 

 

 Решење је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                                     имунитетска питања 

 

1) Скупштина је са 33 гласа за,  донела 

 

 

 



 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се именује  Милан Драшкић. 

 

2) Скупштина је са 36 гласова за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ 

 

тако што се разрешава Обрад Павловић, а именује Милан Видаковић. 

 

3) Скупштина је са 37 гласова за, донела 

а) 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРИВРЕМЕНОГ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

 тако што престаје дужност Слави Јозовић, Сањи Павловић, Далибору Калајџићу 

Светлани Васовић, Сањи Ђокић, Биљани Благојевић, Јелени Симовић, Весни 

Томљановић и Добрилу Јојићу. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, донела 

 

б) 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

   

тако што се  именују :   Сања Ђокић,  Зорица Кандић, Данијела Гаровић,  Слава 

Јозовић, Драгана Шимшић, Марјан Ристановић. Владимир Кљајевић,  Душица Рајичић, 

Мирела Штрбац. 

 

Решења су саставни део записника. 

 

4) Скупштина је са 36 гласова за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ   

 

тако што се  разрешавају се дужности Данијела Божиловић,  Радош Пауновић и 

Јасмина Јеремић Ћировић, а именују се  Тања Несторовић, Маријана Бјелић и Биљана 

Максимовић,. 

 

 Решење је саставни део записника. 



 

 

 

 

5) Скупштина је са 35 гласова за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Маја Радовић,  а именује Рада Симовић. 

 

6) Скупштина је са 39 гласова за, донела 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

тако што се разрешавају  Зорица Ерић и Марко Тимотијевић, а именују се Кристина 

Ратковић и Зоран Поштић. 

 

7) Скупштина је са 38 гласова за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава  Марија Спасојевић, а именује Данијела Петровић. 

 

 8) Приликом изјашњавања 24 гласа је било за, уз 32 уздржана гласа,  с обзиром 

на исход гласања Скупштина није донела Решење о именовању директора Установе за 

дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак. 

 

 Након констатације председника да решење није донето, за реч се јавила 

одборница Милица Прокић, указујући на повреду члана 131. став 1. Пословника о раду 

Скупштине,  и изразила сумњу у тачност бројања. 

 

 Председник Скупштине је тражио да се одборници поново изјасне. 

 

 Приликом изјашњавања 25 гласова је било за, уз 32 уздржана гласа. 

 

 Затим је одборница Милица Прокић указала на повреду члана 137. став 3. 

Пословника о раду Скупштине и тражила да се одборници изјасне прозивком. 

 

Председник Скупштине је закључио да је одборник тражио понављање гласања 

прозивком и позвао секретара да изврши прозивку.  

 

 Мирослав Петковић, секретар Скупштине је прозивком утврдио да је било 26  

гласова за, уз 34 уздржана гласа, па је председник Скупштине констатовао да 

Скупштина није донела Решење о именовању директора Установе за дневни 

боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак. 
 

9) Скупштина је са 38 гласова за, донела 



 

 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

 ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ  

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

 

тако што се разрешавају  Илија Нешковић, Лексо Шћекић и Иван Живанић, а именују 

Љиљана Станишић, Иван Павловић и Драгица Дуњић Марковић. 

 

*** 

 

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 2 гласа је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић указала  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 1 глас је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић  указала  је на повреду члана 50. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 1 глас је био за, а 6 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. 

 

Оливера Матовић  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 3 гласа 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 3 гласа је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић  указала  је на повреду члана 129. Пословника. 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 2 гласа је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 4 гласа је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 155. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 155. 

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. 

 

Бошко Обрадовић  указао  је на повреду члана 149. Пословника. 

 



 

 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, 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 147. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147. 

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 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, уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Виолета Марковић  указала  је на повреду члана 130. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 130. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против, уз 1 

уздржани глас,  па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 

да Пословник није повређен. 

 

Виолета Марковић  указала  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 1 глас је био за, а 7 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Наташа Цвијовић  указала  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 3 гласа је било против, уз 1 

уздржани глас,  па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила 

да Пословник није повређен. 



 

 

 

 

Наташа Цвијовић  указала  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 2 гласа 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 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 156. Пословника. 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 156. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 5 гласова је било против, уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Драган Ћендић  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 6 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 двадесету седницу 

Скупштине у 21  сат и 25 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-54/18-I 

22, 23. и 26. март  2018. године  

 

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Мирослав  Петковић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

Извод из Записника са 20. седнице усвојен је на 21. седници Скупштине града 

Чачка, одржаној  15.  и 16. маја 2018. године. 

 


