ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ седнице Скупштине града Чачка,
одржане 11, 12. и 13. јула 2018. године,
у великој сали Скупштине града Чачка у Чачку
Седница је почела рад у 10 сати и 20 минута.
Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине отворио и
председавао јој Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку према
обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 38 одборника и да
постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Седници првог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници
Мирослав Ђеровић, Звонко Митровић, Ивана Вукајловић, Милан
Рогановић и Радмила Живковић.
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.
Затим се за реч јавио Александар Танасковић који је у складу са чланом 117. а у
вези са чланом 131. и 137. Пословника изразио сумњу у тачност бројања и тражио да се
поново утврди кворум.
Председник Скупштине је затражио да Служба пребројавањем утврди број
присутних одборника.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 40 одборника.
За реч се јавио Александар Танасковић који је у складу са чланом 137.
Пословника и изразио сумњу у тачност бројања кворумa и тражио да се кворум утврди
прозивком.
Секретар Скупштине је затим, прозвао одборнике и прозивком је утврђено да
седници присуствује 47 одборника.
Александар Максимовић је указао на повреду члана 132. Пословника, а у вези
са чланом 117. Пословника и питао како може одборник односно председник
одборничке групе да тражи утврђивање кворума ако формално није присутан на
седници јер није предао евиденциони лист.
Председник Скупштине је објаснио да је председник Одборничке групе
Александар Танасковић био у сали када је тражио утврђивање кворума, али да
приликом прозивања није хтео да се јави и пријави присуство.

Александар Максимовић је био задовољан објашњењем председника и није
тражио изјашњење Скупштине.
За реч се затим јавио Милош Марић који је рекламирао повреду члана 148.
Пословника и причао о понашању председника одборничке групе СНС на претходној
седници Скупштине.
Председник Скупштине га је најпре упозорио да се не може указивати на
повреду Пословника на претходној седници Скупштине, а потом с обзиром да је
Милош Марић наставио да говори о догађају са претходне седнице, у складу са чланом
149. Пословника, изрекао му меру опомене.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је извод из записника са
22. седнице Скупштине од 8, 11. и 12. јуна 2018. године, достављен ради усвајања.
Питао је да ли има примедаба на извод из записника.
За реч се јавила Биљана Рубаковић која је указала на грешку у записнику на
страни 14. где стоји да је амандман који је поднела Биљана Радивојевић она и
образложила, а треба да стоји да је образложење дала Весна Новаковић.
За реч се затим јавила Весна Новаковић која је указала на повреду члана 148.
Пословника и такође говорила о догађањима и понашању одборника на претходној
седници и истакла да је тада увређена цела одборничка група којој она припада
непримереним коришћењем појединих израза од стране председника одборничке групе
СНС.
Председник Скупштине је поново објаснио да се не може указивати на повреду
Пословника са претходне седнице.
За реч се затим јавила Антонела Луковић која је указала на повреду члана 148.
Пословника и то у дану за гласање са претходне седнице када одборници нису могли да
реагују и укажу на повреде Пословника.
Пошто више није било примедаба председник Скупштине је ставио извод из
записника на гласање.
Скупштина је са 36 гласова за, донела следећи
Закључак
Усваја се извод из записникa са 22. седнице Скупштине од 8, 11. и 12. јуна
2018. године, с тим што се код 5. тачке дневног реда у претресу у појединостима код
амандмана број 3. мења текст и треба да стоји: „Весна Новаковић је у име подносиоца
образложила поднети амандман“.
За реч се затим јавио Милан Драшкић који је указао на повреду члана 148.
Пословника и апеловао на све присутне да се понашања и догађаји са претходне
седнице више не понове. Није тражио да се Скупштина изјашњава по повреди
Пословника.

Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 148. Пословника и такође се
осврнуо на догађај са претходне седнице, али није тражио да се Скупштина изјашњава
о повреди Пословника.
Миленко Каличанин се позвао на члан 113. став 2. Пословника и упозорио да
поједини одборници имају проблем са коришћењем скупштинског материјала јер
немају интернет. Такође је указао на члан 143. став 1. Пословника и указао да
председник по Пословнику треба да да реч одборнику који укаже на његову повреду
одмах а не са закашњењем после гласања.
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 обавестио одборнике да је Градско веће
обавестило Скупштину да са дневног реда повлачи
-Предлог плана детаљне регулације локације „Прелићи“.
За реч се затим јавио Драган Ћендић који је указао на повреду члана 148.
Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Милица Прокић је указала на повреду члана 125. Пословника, а у вези са чланом
50. 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.
Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 50. Пословника, у вези са
упућивањем позива за седницу Савета за друштвене делатности коме није
присуствовао.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миросласв Спасојевић није био задовољан, али није тражио да се Скупштина о томе
изјасни.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. Пословника, а у вези са
чланом 50. Пословника.

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић није био задовољан, 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.
Весна Новаковић је указала на повреду члана 148. и 50. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Весна Новаковић није била задовољна, али 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 није био задовољан, 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.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. Пословника, а у вези са
чланом 50. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић није био задовољан, али није тражио да се Скупштина о томе
изјасни.
Александар Максимовић је указао на повреду члана 148. Пословника.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 150. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић није био задовољан али није тражио да се Скупштина о томе
изјасни.
Александар Максимовић је указао на повреду члана 148. и 150. Пословника, али
није тражио да се Скупштина изјашњава о повреди Пословника.
Милица Прокић је указала на повреду члана 148. став 1. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић није била задовољна али није тражила да се Скупштина о томе
изјасни.
Милош Марић је указао на повреду члана 148. и 150. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Марић није био задовољан, али није тражио да се Скупштина о томе изјасни.

Милисав Марјановић је указао на повреду члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милисав Марјановић није био задовољан, али није тражио да се Скупштина о томе
изјасни.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 147. и 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић није био задовољан, али није тражио да се Скупштина о томе
изјасни.
Весна Новаковић је указала на повреду члана 143. и 144. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Весна Новаковић није била задовољна, али није тражила да се Скупштина о томе
изјасни.
Председник Скупштине је затим предложио да се у дневни ред уврсте:
-Предлог одлуке о изменама одлуке о организовању
установе „Туристичка организација Чачка“ – који ће се
ако одборници тако одлуче разматрати у оквиру тачке 9. као подтачка б)
Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 35 гласова, није било гласова
против ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
- Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци - који ће се ако
одборници тако одлуче разматрати као тачкa 27.
Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 36 гласова, није било гласова
против ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
- Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак - који ће се, ако одборници
тако одлуче разматрати као тачка 28.
Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 36 гласова, није било гласова
против ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
-Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у
предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2018/2019.
години- који ће се, ако одборници тако одлуче разматрати као тачка 29.
Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 32 гласа, није било гласова
против ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
-Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом дела улице Љубић

поље 2 са потребним инфраструктурним водовима на кп. бр. 783/11 КО
Коњевићи- који ће се, ако одборници тако одлуче разматрати као тачка 30.
Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 33 гласа, није било гласова
против ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
-Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом пословног објекта –
надстрешнице за експерименталну производњу компоста (хумуса) приземне
спратности- који ће се, ако одборници тако одлуче разматрати као тачка 31.
Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 32 гласа, није било гласова
против ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
-Предлог решења о приступању прибављању у јавну
својину дела кп. бр. 5728/1 КО Чачак – који ће се ако одборници тако одлуче
разматрати као тачкa 32.
Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 34 гласа, није било гласова
против ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
Председник Скупштине је затим обавестио одборнике да је предлоге за допуну
дневног реда поднела одборник Љиљана Миловановић и то:
-

Закључак о упућивању захтева Дому здравља „Чачак“ за достављање
Извештаја о раду Дома здравља „Чачак“ за 2017. годину

Приликом изјашњавања о овом предлогу није било гласова за, ни против, ни
уздржаних, па је председник Скупштине констатовао да предлог није прихваћен.
-

Закључак о упућивању захтева Апотеци Чачак за достављање извештаја о
раду Апотеке Чачак за 2017. годину

Приликом изјашњавања о овом предлогу 8 гласова је било за, није било гласова
против, ни уздржаних, па је председник Скупштине констатовао да предлог није
прихваћен.
Председник Скупштине је затим ставио на гласање предлог дневног реда у
целини.
Скупштина је на предлог председавајућег са 37 гласова за, није било гласова
против ни уздржаних, усвојила следећи
Д н е в н и р е д:
1. Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2017.
годину
2. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину

3. Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине
Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
4. Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину
5. а) Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о измени Статута Дома
културе Чачак
6. Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2017. годину
7. а) Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању за 2017. годину
б) Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању
8. Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2017. годину
9. а) Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017.
годину
б) Предлог одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе „Туристичка
организација Чачка“
10. а) Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са
сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на годишњи план рада Установе за
дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
за 2018. годину
11. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Радост“
Чачак
12. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак
13. Предлог одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Дубоко“ Ужице са
Законом о јавним предузећима
14. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“
15. Предлог одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације
„Трбушани – Љубић“ у Чачку
16. Предлог решења о приступању размени непокретности са предузећем „Atenic
commerc“ DOO Чачак

17. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за 2018. годину
18. Предлог одлуке о измени одлуке о образовању комисије за решавање притужби
на рад комуналне полиције града Чачка
19. Предлог акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018 – 2025.
године
20. Предлог плана детаљне регулације за насељено место Трнава
21. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним
отпадом
22. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним
паркиралиштима
23. Предлог одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка
24. Предлог програма заштите животне средине града Чачка за период 2018 – 2027.
године
25. Предлог програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за територију града Чачка за 2018. годину
26. Предлог решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних тела
Скупштине
27. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
28. Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
29. Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у
предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2018/2019.
години
30. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом дела улице Љубић
поље 2 са потребним инфраструктурним водовима на кп. бр. 783/11 КО
Коњевићи
31. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом пословног објекта –
надстрешнице за експерименталну производњу компоста (хумуса) приземне
спратности
32. Предлог решења о приступању прибављању у јавну својину дела кп. бр. 5728/1
КО Чачак

33. Предлози комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
34. Одборничка питања и одговори
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВА ТАЧКА: Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
Чачак за 2017. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Биљана Рајичић,
представник Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Милисав Марјановић, Биљана Рубаковић, Милан
Драшкић, Јасменка Луковић, Предраг Ружичић, Мирослав Спасојевић, Миленко
Каличанин, Гордана Марјановић, Ацо Ђенадић, Александар Сретеновић, Нада Лазовић
и Александар Максимовић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Биљана Рајичић,
представник 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.
ДРУГА ТАЧКА: Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Делфина Рајић, директор
Народног музеја Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Радисав Рацковић, Антонела Луковић, Милисав
Марјановић, Душан Радојевић, члан Градског већа, Нада Лазовић, Биљана Рубаковић,
Мирослав Спасојевић, Предраг Ружичић, Миленко Каличанин, Александар
Сретеновић, Гордана Марјановић, Бошко Обрадовић и Славица Драгутиновић, члан
Градског већа.
У току расправе за реч се јавио Милисав Марјановић који је указао на повреду
члана 50. 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.
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.

ТРЕЋА ТАЧКА: Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак
и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Лела Павловић,
директор Међуопштинског историјског архива Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Милисав Марјановић, Предраг Ружичић, Александар
Радојевић, Миленко Каличанин, Ацо Ђенадић, Мирослав Спасојевић, Ило
Михајловски, Александар Сретеновић, Драган Ћендић и Виолета Марковић.
Председник Скупштине је, у току претреса, на основу члана 150. Пословника о
раду изрекао меру опомене одборнику Александру Сретеновићу, јер је причао ван теме
и поред упозорења председавајућег.
За реч се затим јавио Ацо Ђенадић који је указао на повреду члана 147.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо
Ђенадић није био 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 Танасковић је указао на повреду члана 116. 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.
Миленко Каличанин је указао на повреду члана 146. Пословника о раду
Скупштине.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 147. 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.
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.
Затим је председник Скупштине на основу члана 112. Пословника обавестио
одборнике да ће Скупштина заседати и после 18 часова, а на основу члана 159.
Пословника о раду Скупштине, у 16 часова и 8 минута одредио паузу до 17 часова и 20
минута.
Скупштина је наставила рад у 17 сати и 25 минута.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“
Чачак за 2017. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар Дачић, в.д.
директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали проф. др Мирослав Спасојевић и др Нада Лазовић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Александар Дачић,
в.д. директора 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.
ПЕТА ТАЧКА: а) Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о измени
Статута Дома културе Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драгојло Јеротијевић
представник Дома културе.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Божовић, Оливера Матовић, Биљана
Рубаковић, Нада Лазовић, Милан Драшкић, Миленко Каличанин, Ацо Ђенадић,
Александар Сретеновић, Милица Прокић и Миладинка Ђукић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драгојло Јеротијевић,
представник 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.

ШЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“
Чачак за 2017. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Никитовић,
директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Александар Максимовић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
СЕДМА ТАЧКА: а) Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању за 2017. годину
б) Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању
Уводно излагање поднела је Горица Станојевић, директор Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Миленко Каличанин, Предраг Ружичић, Милица
Прокић, Антонела Луковић, Милка Владисављевић, Мирослав Спасојевић, Виолета
Марковић и Александар Максимовић.
У току расправе за реч се 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.
У току расправе за реч се јавила Милица Прокић која је указала на повреду
члана 148. став 3. 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.
У току расправе за реч се јавила Антонела Луковић која је указала на повреду
члана 148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Антонела Луковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.

Мирослав Спасојевић
Скупштине.

је указао на повреду члана 148. Пословника о раду

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Мирослав Спасојевић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Весна Новаковић
Скупштине.

је указала на повреду члана 144. Пословника о раду

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Весна Новаковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
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.
ОСМА ТАЧКА: Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“
Чачак за 2017. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Мирко Пешић, в.д.
директора доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу
су учествовали Александар Сретеновић, Предраг Ружичић,
Мирослав Спасојевић, Виолета Марковић, Драган Ћендић и Славица Драгутиновић,
члан Градског већа.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Мирко Пешић, в.д.
директора доо „Научно технолошки парк 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. а) Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација
Чачка“ за 2017. годину
б) Предлог одлуке о изменама Одлуке о организовању Установе
„Туристичка организација Чачка“
Уводно
излагање
организације Чачка“.

поднео је Војин Јаковљевић, директор „Туристичке

Председник Скупштине је отворио претрес.

У претресу су учествовали Александар Божовић, Биљана Рубаковић, Гордана
Марјановић, Антонела Луковић, Ацо Ђенадић, Драган Ћендић, Александар
Сретеновић, Никола Наумовић, Мирослав Спасојевић, Милица Прокић, Виолета
Марковић и Александар Максимовић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Војин Јаковљевић,
директор „Туристичке организације 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 157.
Пословника о раду Скупштине и тражио од председника Скупштине да прекине
седницу и наставак закаже за следећи дан.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Виолета Марковић
Скупштине.

је указала на повреду члана 148. Пословника о раду

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине.
Током излагања одборника Ђенадића председник Скупштине му је на основу
члана 149. Пословника о раду Скупштине изрекао меру опомене, а затим и на основу
члана 151. Пословника изрекао меру одузимања речи и позвао га да напусти говорницу.
Обзиром да одборник Ђенадић није напустио говорницу председник Скупштине му је
на основу члана 152. Пословника изрекао меру удаљења са седнице и затражио да
напусти скупштинску салу. Одборник Ђенадић је напустио говорницу али није изашао
из сале већ се вратио на своје место.
Више одборника је тражило реч по повреди Пословника и у том тренутку
председник Скупштине је, због добацивања са места на основу члана 149. Пословника о
раду изрекао меру опомене одборници Милици Прокић.
Председник Скупштине је рекао да се настави са радом и позвао известиоца по
10. тачки дневног реда да поднесе уводно излагање.
Више одборника је поново тражило реч по повреди Пословника, па је
председник Скупштине на основу члана 149. Пословника о раду Скупштине изрекао
меру опомене одборнику Александру Танасковићу због добацивања са места.
Након овога, више одборника је пришло столу председавајућег, настала је гужва
у сали, па је у 22 сата и 45 минута председник Скупштине, на основу члана 157.
Пословника о раду Скупштине, одлучио да прекине седницу и наставак заказао за
четвртак, 12. јула у 10 сати.

***
Скупштина је наставила са радом у четвртак, 12. јула 2018. године, у 10 сати и
20 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 33 одборника и да
постоји кворум за рад .
Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници Мирослав Ђеровић, Милијан Минић, Александар Мијаиловић, Ивана
Вукајловић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Ацо Ђенадић, Радмила Живковић и
Оливера Матовић.
Затим је председник Скупштине на основу члана 152. став 2. Пословника који
гласи: „ Мера удаљења са седнице може се изрећи одборнику и без претходно
изречених мера, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се
угрожава физички или морални интегритет учесника седнице у згради Скупштине
града“, изрекао меру удаљења са седнице одборнику Александру Танасковићу.
Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда.
ДЕСЕТА ТАЧКА: а) Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и
одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
за 2017. годину
б) Предлог одлуке о давању сагласности на годишњи план рада Установе за
дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак
за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Ана Јаковљевић, в.д.
директора Установе “Зрачак“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Александар Сретеновић, Милица
Прокић, Весна Новаковић, Милан Драшкић, Мирослав Спасојевић, Виолета Марковић,
Гордана Марјановић, Милош Марић, Александар Радојевић, Александар Максимовић,
Славица Драгутиновић, члан Градског већа и Немања Трнавац члан Градског већа.
За реч се у току претреса јавио Милош Марић који 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.

Виолета Марковић је указала на повреду члана 47. и 50. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Мирослав Спасојевић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
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.
Милош Марић је указао на повреду члана 143. 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 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.
Александар Сретеновић 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.
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.
Весна Новаковић је указала на повреду члана 148. и 149. 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.
Председник Скупштине је, због добацивања са места на основу члана 150.
Пословника о раду изрекао меру опомене одборници Весни Новаковић

Виолета Марковић је указала на повреду члана 148. 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 се гласање по повреди
пословника обавити у дану за гласање.
Председник Скупштине је, због добацивања са места на основу члана 150.
Пословника о раду изрекао меру опомене одборници Виолети Марковић.
Миленко Каличанин се јавио по члану 50. Пословника, а такође указао и на
повреду члана 148. Пословника
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Драгутин Ђуровић је на основу члана 50. Пословника тражио нека објашњења.
Председник Скупштине је дао објашњење.
Весна Новаковић је указала на повреду члана 144. и 50. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Весна Новаковић није била задовољна објашњењем, али није тражила да се
Скупштина о томе изјасни.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 113. став 2 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 се гласање по повреди
Пословника обавити у дану за гласање.
Александар Сретеновић је указао на повреду члана 50. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић је био задовољан објашњењем.
Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. а у вези члана 50. Пословника
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Виолета Марковић је на основу члана 33. Пословника о раду Скупштине
тражила да секретар Скупштине да објашњење у вези са материјалом за седницу.

Секретар Скупштине је дао објашњење, а Виолета Марковић није тражила да се
Скупштина о томе изјасни.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Ана Јаковљевић,
в.д. директора Установе “Зрачак“ Чачак.
За реч су се затим по члану 50. Пословника јавили Александар Сретеновић и
Милан Драшкић који су тражили одговоре на питања која су поставили у току
претреса, а односе се на исплату јубиларних награда и потписивање аката у периоду од
фебруара до именовања вд директора.
Председник Скупштине је предложио да се одговори на ова питања прибаве кроз
форму одборничког питања.
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 давању сагласности на Статут
Предшколске установе „Радост“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Стана Ђукић,
предсавник Предшколске установе „Радост“
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Виолета Марковић, Раденко
Луковић, Миленко Каличанин, Александар Максимовић, Александар Радојевић и
Драган Ћендић.
У току претреса Радисав Рацковић је указао на повреду члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радисав Рацковић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
У току претрес су одборници Александар Максимовић и Александар Радојевић
искористили право на реплику на говор другог одборника као и право на одговор на
реплику.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Стана Ђукић,
представник Предшколске установе „Радост“ Чачак.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Статут
Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Ана Станић
Миливојевић, представник Предшколске установе “Моје детињство“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Радисав Рацковић, Александар Радојевић, Ило
Михајловски и Виолета Марковић.
У току расправе за реч се јавила Виолета Марковић која је реплицирала на
излагање одборника Ила Михајловског.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Ана Станић
Миливојевић, представник Предшколске установе “Моје детињство“ Чачак.
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 усклађивању оснивачког акта
ЈКП „Дубоко“ Ужице са Законом о јавним предузећима
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Момир Миловановић,
директор ЈКП „Дубоко“ Ужице.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Радисав Рацковић, Александар Сретеновић, Виолета
Марковић и Драган Ћендић.
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.
Председник Скупштине је у 15 сати, на основу члана 112. Пословника о раду
Скупштине, обавестио одборнике да ће седница трајати и након 18 часова. Такође на
основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине је одредио
паузу до 16 часова.
Скупштина је наставила рад у 16 сати и 10 минута.

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради плана детаљне
регулације „Кулиновачко поље“
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Миленко Каличанин и Драган Ћендић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
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 одлуке о изради измена и допуна плана генералне
регулације „Трбушани – Љубић“ у Чачку
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Миленко Каличанин
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
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 предузећем „Atenic commerc“ DOO Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Сретеновић и Драган Ћендић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог оперативног плана одбране од поплава

за воде II реда за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Братислав Зечевић, шеф
Службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Драган Штављанин, Миленко Каличанин, Предраг
Ружичић, Александар Сретеновић, Милица Прокић, Андрија Миликић, Ило
Михајловски, Тихомир Ђуровић, Александар Радојевић, Драгутин Ђуровић и Драган
Ћендић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Братислав Зечевић,
шеф Службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове.
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 Миленко Каличанин
Скупштине и поставио додатна питања.

по

члану 50. Пословника о раду

Драгутин Ђуровић се јавио по члану 50. Пословника о раду Скупштине и
поставио додатна питања.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени одлуке о образовању комисије
за решавање притужби на рад комуналне полиције
града Чачка
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милена Јовановић,
начелник Комуналне полиције.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Миленко Каличанин, Милица Прокић, Драгутин
Ђуровић, Биљана Радивојевић, Александар Максимовић и Весна Новаковић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Милена Јовановић,
начелник Комуналне полиције.
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 акционог плана социјалног укључивања
Рома и Ромкиња 2018 – 2025. године
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су Владимир Грујовић,
начелник Градске управе за ЛЕР, Мирослав Митровић, координатор за ромска питња и
Љиљана Миловановић, одборник Скупштине града Чачка.

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Виолета Марковић, Ило Михајловски, Александар
Радојевић и Александар Максимовић.
За реч се 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 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 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.
Љиљана Миловановић је указала на повреду члана 145. Пословника о раду
Скупштине.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Владимир Грујовић,
начелник Градске управе за ЛЕР.
Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и на основу члана 167.
Пословника о раду Скупштине у 19 часова и 24 минута прекинуо седницу и наставак
заказао за петак, 13. јул 2018. године са почетком у 10 сати.
***
Скупштина је наставила са радом у петак, 13. јула 2018. године, у 10 сати и 50
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 38 одборника и да
постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање .
Седници трећег дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници
Мирослав Ђеровић, Ивана Вукајловић, Бошко Обрадовић, Милан
Рогановић, Александар Танасковић, Ацо Ђенадић, Радмила Живковић и Радисав
Рацковић.
Председник Скупштине је ставио на гласање предлог акционог плана у начелу.
Скупштина је са 38 гласова за, донела Акциони план у начелу.

Председник Скупштине је рекао да је на Предлог акционог плана амандман
поднела одборница Др Љиљана Миловановић.
Градско веће и Савет за статут, друге прописе и организацију су прихватили
овај амандман, постаје саставни део Предлога акционог плана, па се Скупштина о
њему посебно не изјашњава.
Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање предлог
акционог плана у целини.
Приликом изјашњавања 40 гласова је било за.
Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност гласања и замолио Стручну
службу да поново утврди кворум.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 40 одборника и да постоји
кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Председник Скупштине је поново ставио на гласање Предлог акционог плана у
целини.
Скупштина је са 39 гласова за, донела
АКЦИОНИ ПЛАН
СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА
РОМА И РОМКИЊА 2018 – 2025. ГОДИНЕ,
у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Акциони план је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације за насељено
место Трнава
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднеле су Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник
Урбанпројекта.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу
Ђуровић.

су учествовали Драган Ћендић, Андрија Миликић и Драгутин

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Зорица Сретеновић,
представник Урбанпројекта.
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 обављању комуналне делатности
управљања комуналним отпадом
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу у начелу су учествовали Миленко Каличанин, Предраг Ружичић,
Биљана Рубаковић, Светомир Стаменковић, Милисав Марјановић, Александар
Сретеновић, Виолета Марковић. Драган Ћендић и Милан Драшкић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам и миодраг Луковић представник
ЈКП“Комуналац“.
Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање
Предлог одлуке у начелу.
Скупштина је са 34 гласа за донела Одлуку у начелу.
Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио
Скупштину да су амандмане на Предлог одлуке поднели Љиљана Миловановић и
Виолета Марковић.
Амандман на члан 3. поднела је Љиљана Миловановић.
Поднети амандман прихватили су предлагач и надлежно радно тело па се
Скупштина о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део Предлога одлуке.
Амандман на члан 5. поднела је Љиљана Миловановић.
На седници Савета за статут
друге прописе и организацију Љиљана
Миловановић је повукла поднети амандман.
Амандман на члан 9. поднела је Љиљана Миловановић.
Поднети амандман прихватили су предлагач и надлежно радно тело па се
Скупштина о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део Предлога одлуке.
Амандман на члан 14. поднела је Љиљана Миловановић.
Поднети амандман нису прихватили предлагач и надлежно радно тело 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 изјавила да остаје при поднетом амандману и затим га
образложила.

У претресу по поднетом амандману није било учесника, па је Председник
Скупштине закључио претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по амандману
обавити у дану за гласање.
Амандман на члан 16. поднела је Љиљана Миловановић.
Поднети амандман прихватили су предлагач и надлежно радно тело па се
Скупштина о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део Предлога одлуке.
Амандман на члан 21. поднела је Виолета Марковић.
Поднети амандман прихватили су предлагач и надлежно радно тело па се
Скупштина о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део Предлога одлуке.
Амандман на члан 23. поднела је Љиљана Миловановић.
Поднети амандман прихватили су предлагач и надлежно радно тело па се
Скупштина о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део Предлога одлуке.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по амандманима који нису постали саставни део Предлога одлуке и по
Предлогу одлуке у целини обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о обављању комуналне делатности
управљања јавним паркиралиштима
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Божовић, Предраг Ружичић, Александар
Сретеновић, Виолета Марковић, Антонела Луковић, Драган Ћендић, Љиљана
Миловановић и Славица Драгутиновић члан Градског већа.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам и Зоран Благојевић директор ЈКП“Паркинг
сервис“.
Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање
Предлог одлуке у начелу.
Приликом изјашњавања 36 гласова је било за .
За реч се почлану 137. Пословника јавио Милош Марић који је изразио сумњу у
тачност бројања и тражиода се гласање понови.
Скупштина је у поновљеном изјашњавању са 38 гласова за, без глсова против,
ни уздржаних, донела Одлуку у начелу.

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио
Скупштину да су амандмане на Предлог одлуке поднели Љиљана Миловановић и
Виолета Марковић.
Амандман на члан 9. поднела је Љиљана Миловановић.
Поднети амандман прихватили су предлагач и надлежно радно тело па се
Скупштина о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део Предлога одлуке.
Амандман на члан 11. поднела је Љиљана Миловановић.
Љиљана Миловановић је изјавила да повлачи поднети амандман.
Амандман на члан 20. поднела је Љиљана Миловановић.
Поднети амандман прихватили су предлагач и надлежно радно тело па се
Скупштина о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део Предлога одлуке.
Амандман на члан 35. поднела је Виолета Марковић.
Поднети амандман прихватили су предлагач и надлежно радно тело па се
Скупштина о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део Предлога одлуке.
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.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини града Чачка
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу је учествовала Виолета Марковић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
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 програма заштите животне средине града
Чачка за период 2018 – 2027. године
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Мирјана Ђоковић,
помоћник градоначелника.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Биљана Радивојевић, Биљана
Рубаковић, Антонела Луковић, Милисав Марјановић, Милан Драшкић, Светлана
Пауновић, Светомир Стаменковић, Мирослав Спасојевић, Александар Сретеновић,
Нада Лазовић, Станимир Бјелић и Славица Драгутиновић члан Грaдског већа.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Мирјана Ђоковић,
помоћник градоначелника.
Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање
Предлог програма у начелу.
Приликом изјашњавања 43 гласа је било за.
Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност бројања и тражио да се
утврди кворум и понови гласање.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 55 одборника
Скупштина је у поновљеном изјашњавању са 43 гласа за, без гласова против, ни
уздржаних, донела Програм у начелу.
Председник Скупштине је обавестио одборнике
амандман поднела одборница Виолета Марковић.

да је на Предлог програма

Градско веће и Савет за урбанизам комуналне делатности и заштиту животне
средине су прихватили овај амандман, постаје саставни део Предлога програма , па
се Скупштина о њему посебно не изјашњава.
Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање Предлог
програма у целини.
Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против и уздржаних, донела
ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2018 – 2027.
ГОДИНЕ,
у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скуштине.
Програм је саставни део записника.

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Предлог програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију града
Чачка за 2018. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Владимир Грујовић
начелник Градске управе за локални економски развој.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Милисав Марјановић, Светлана
Пауновић и Светомир Стаменковић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Владимир Грујовић
начелник Градске управе за локални економски развој.
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 на основу члана 159. Пословника о раду
Скупштине, у 15 часова и 50 минута одредио паузу до 17 часова.
Скупштина је наставила рад у 17сати и 5 минута.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о разрешењу односно избору појединих
чланова радних тела Скупштине
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милица Прокић,
заменик председника Одборничке групе „Двери за спас Чачка – Бошко Обрадовић“
предложила је да се у Комисији за одређивање назива улица изврши замена једног
члана, тако што се разрешава Горан Давидовић, члан Комисије, а бира се Душко Савић,
за члана Комисије.
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је и Милош Марић,
председник Одборничке групе „Нова Србија – Велимир Илић“, који је предложио да
се у Комисији за одређивање назива улица изврши замена једног члана, тако што се
разрешава Владимир Ранитовић, члан Комисије, а бира се Радивоје Домановић, за
члана Комисије.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки
дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлог решења о именовању директора Јавног
комуналног предузећа за водовод, одржавање
чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Игор Кривокапић,
председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.
Председник Скупштине је отворио претрес.

У претресу су учествовали Александар Максимовић и Милан Драшкић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Предлог решења о именовању директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање чистоће
и пијаца „Комуналац“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Игор Кривокапић,
председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу
Максимовић.

су учествовали Драган Ћендић, Милош Марић и Александар

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог решења о утврђивању већег броја деце
у васпитним групама у предшколским установама
чији је оснивач град Чачак у радној 2018/2019. години
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милка Станковић,
начелник Градске управе за друштвене делатности.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Биљана Радивојевић, Нада Лазовић, Мирослав
Спасојевић, Милан Драшкић, Милош Марић и ДраганЋендић.
У току претреса Милош Марић је у складу са чланом 145. став 2 Пословника
искористио право на реплику на говор одборника, а Александар Максимовић
одговорио на реплику.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Милка Станковић,
начелник 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.
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом
дела улице Љубић поље 2 са потребним инфраструктурним
водовима на кп. бр. 783/11 КО 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.
ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину
изградњом пословног објекта – надстрешнице
за експерименталну производњу компоста
(хумуса) приземне спратности
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Милош Ракоњац и Драган Ћендић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Весна Дмитрић,
начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је закључио претрес, обавестио одборнике да питања
на која одборници нису добили одговоре могу се поставити у форми одборничких
питања, а да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог решења о приступању прибављању
у јавну својину дела кп. бр. 5728/1 КО Чачак
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.
ТРИДЕСЕТТРЕЋА 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 одржаним 10. јула 2018. године и то:
1. Предлог решења о именовању три члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“
Чачак
2. Предлог решења о именовању два члана Надзорног одбора Дома здравља „Чачак“
Чачак

3. Предлози решења о именовању школских одбора основних и средњих школа на
територији града Чачка
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Милан Драшкић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
изјашњавање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори
Одборник Весна Новаковић је поставила одборничка питања:
„1.Зашто није исплаћена помоћ радницима (запосленима) у ЈКП „Комуналац“
једнократна солидарна помоћ на основу закључка Владе Републике Србије?. Јавна
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе су добила препоруку да изврше
исплату солидарне помоћи.
Запослени у ЈКП „Комуналац“ Чачак нису добили ни динар од те суме, а остала
Јавна предузећа су својим запосленима ту суму исплатила.
2. Зашто се састанци Надзорног одбора одржавају у току радног времена, кад су
то плаћене функције?“.
Одборник Срећко Ниџовић је поставио одборничка питања:
„1.Ја имам три питања везана за нас грађане Милићевци, на име ради се о јавном
асвалтном путу који иде ка Прокопу Брђани и даље на истом путу налази се клизиште
шире размере и оштећења, представља проблем саобраћаја, није означено никаквим
знаком за упозорење. МЗ је обавестила Градац да то санира, урађено је нешто али
недовољно, за то је потребно што пре санирати клизиште.
2. Јесте питање Милићевачке реке која је испод моста променила свој ток у
дужини око 100 м и однела обрадиве земље око 20 ари и то II класе за то је потребно
прочистити тај део корита и вратити реку у свој ток.
3. На Васовића гробљу испред капеле стављен је контејнер неисправан и мале је
запремине, брзо се пуни и за то је потребно поставити већи или два мања да би
задовољило потребу тога дела грађана реон три“.
Одборник Драган Штављанин је поставио одборничка питања:
За ЕПС(Електодистрибуција Чачак
„1.Трафо станица Кула Кукићи – Када ће да се замене постојеће дрвене бандере
бетонским бандерама, које се иначе већ налазе на местима на којима и треба да се
замене (ту стоје од када је трафо станица и рађена, а то је било пре петнаест година)?
Наравно, оне су зарасле у растиње. Подразумева се да заменом бандера замене и
каблови који стварају велике проблеме пољопривредним произвођачима, јер се налазе
на малој удаљености од тла? Молим вас да изађете са конкретним одговором на питање
када ћете то и одрадити?

2. Трафо станица Тошићи („крњине“) – Мрчајевци – Домаћинства у којима су
дрвене бандере у фази распадања, осушене, искривљене, танке и угрожавају безбедност
мештана, надлежни из „Електродистрибуције“ од стране домаћинства Лазаревић
обавештени писменим захтевом, ургенцијом за поступање и личним одласком у
огранак ЕД. Струја је монофазна, јако слаба, у домаћинству не могу да се укључе јачи
потрошачи, што је недопустиво за редовно плаћање рачуна, за неадекватно снабдевање
струјом, па је неопходно хитно обавештење о томе када ће се заменити дрвене бандере
и увести трофазна струја“.
За Директора ЈП“Градац“
3.“ Да ли има намеру да у скорије време постави табле са ознаком села
Качулице, на саобраћајници са које се директно и улази у село, обзиром да на тој
саобраћајници, на регионалном путу Чачак – Краљево, ни са једне стране не постоји
ознака за то село?
-Да ли има намеру да у скорије време, на саобраћајници, регионалном путу
Чачак – Краљево, обележе саобраћајном сигнализацијом основну школу у Качулицама,
која се налази уз сам регионални пут, који је изузетно прометан из оба правца, и из
правца Чачка и из правца Краљева, а ради безбедности деце, као и осталих учесника у
саобраћају, који и не знају да се уз сам пут налази ова школа, јер нема ни једне табле
која указује на то?
На све ово је указивао, више пута, председник Месне заједнице „Качулице“ и
како нисте поступили по његовим захтевима, ја постављам ова два питања“.
ххх
Председник Скупштине је у 18 сати и 25 минута, на основу члана 132.
Пословника о раду Скупштине, закључио претрес, одредио паузу и заказао дан за
гласање, за 13. 7. 2018. године у 19 сати и 15 минута.
***
Скупштина је наставила рад у 19 сати и 20 минута.
Председник Скупштине замолио Стручну службу да преброји присутне
одборнике.
Пребројавањем присутних утврђено је да седници присуствује 40 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.
ПРВА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела

Закључак
Усваја се Извештај о раду Градске библиотеке «Владислав Петковић Дис» Чачак
за 2017. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Градске библиотеке
«Владислав Петковић Дис» на седници одржаној 30. марта 2018. године , број 291 и
који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ДРУГА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
Закључак
Усваја се Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину, у тексту који
је усвојио Управни одбор Народног музеја на седници одржаној 25. априла 2018.
године, број 299/2018 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу
Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ТРЕЋА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
Закључак
Усваја се Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и
општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину, у тексту који је усвојио
Управни одбор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи
Милановац и Лучани на седници одржаној 27. априла 2018. године , број 01-213/3
и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ЧЕТВРТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
Закључак
Усваја се Извештај о раду Уметничке галерије «Надежда Петровић» Чачак за
2017. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Уметничке галерије «Надежда
Петровић» на седници одржаној 20. марта 2018. године, број 76 и који је одборницима
достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.

ПЕТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
Закључак
Усваја се Извештај о раду Дома културе Чачак за 2017. годину, у тексту који је
усвојио Управни одбор Дома културе на седници одржаној 27. фебруара 2018. године ,
број 185 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, , донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ШЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,

донела

Закључак
Усваја се Извештај о раду Установе за КОД «Коста Новаковић» Чачак за 2017.
годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Установе за КОД «Коста Новаковић»
на седници одржаној 19. априла 2018. године , број 63/V-2 и који је одборницима
достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
СЕДМА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, , донела
Закључак
Усваја се Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању за 2017. годину, у тексту који је усвојио Управни
одбор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању на
седници одржаној 27. априла 2018. године, број 404/2018 и који је одборницима
достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал по овој тачки је саставни део записника.

б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ОСМА ТАЧКА:
Приликом изјашњавања за је било 46 гласова.
Председник Скупштине је с обзиром на раније утврђен кворум и број
гласова приликом изјашњавања који је већи, тражио да се поново утврди број
присутних одборника у сали.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 48 одборника.
Скупштина је затим у поновљеном изјашњавању са 47 гласова за, уз 1 уздржан
глас, донела
Закључак
Усваја се Извештај о раду доо „Начуно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2017.
годину, у тексту који је усвојила Скупштина доо „Начуно технолошки парк Чачак“
на седници одржаној 8. марта 2018. године, број 520 и који је одборницима достављен
у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал по овој тачки је саставни део записника.
ДЕВЕТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
Закључак
Усваја се Извештај о раду Јавне установе «Туристичка организација Чачка» за
2017. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Јавне установе «Туристичка
организација Чачка» на седници одржаној 27. фебруара 2018. године, број УО-23/2018
и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕСЕТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 40 гласова за, и 7 гласова против , донела
Закључак
Усваја се Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих
са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину, у тексту који је усвојио
Управни одбор Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у
развоју „Зрачак“ на седници одржаној 14. фебруара 2018. године , број 74/1 и који је
одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН
РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ
И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“
ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 35 гласова за, и 1 гласом против, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО“
УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„КУЛИНОВАЧКО ПОЉЕ“,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,

донела

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРБУШАНИ – ЉУБИЋ“ У ЧАЧКУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ
„ATENIC COMMERC“ DOO ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
ЗА 2018. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБИ НА РАД КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ГРАДА ЧАЧКА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина се по овој тачки изјаснила у току расправе.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, уз 1 уздржан глас, донела План у начелу.
Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима
прешло се на изјашњавање по предлогу у целини.
Скупштина је , затим, са 39 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,
донела

ПЛАН
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ТРНАВА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
План је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА:
-

Председник Скупштине је ставио на гласање амандман
поднела Љиљана Миловановић.

на члан 14. који је

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је
председник констатовао да амандман није прихваћен.
Председник Скупштине је затим ставио на гласање предлог у целини.
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,
донела
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ,
у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:
Пошто је поднети амандман повучен у току расправе и није било претреса у
појединостима прешло се на изјашњавање по предлогу у целини.
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА,
у целини у
Скупштине.

тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу

Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,
Одлуку у начелу.

донела

Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима
прешло се на изјашњавање по предлогу у целини.

Скупштина је, затим, са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,
донела
ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА,
у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА:
Скупштина се по овој тачки изјаснила у току расправе.
ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,
Програм у начелу.

донела

Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима
прешло се на изјашњавање по предлогу у целини.
Скупштина је, затим, са 40 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,
донела
ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ,
у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу
Скупштине.
Програм је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против, ни уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА,
тако што се разрешавају Горан Давидовић и Владимир Ранитовић, а бирају Душко
Савић и Радивоје Домановић.
Решење је саставни део записника.

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА:
Приликом изјашњавања о Предлогу решења о именовању директора Јавног
комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца «Моравац» Мрчајевци,
11 гласова је било за, 1 глас против и 18 уздржаних, па је Председник Скупштине
констатовао да решење није донето.
ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА
«КОМУНАЛАЦ» ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Председник Скупштине је истовремено констатовао да Петру Домановићу
престаје дужност вршиоца дужности директора ЈКП“Комуналац“.
Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА
У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК
У РАДНОЈ 2018/2019. ГОДИНИ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ДЕЛА УЛИЦЕ
ЉУБИЋ ПОЉЕ 2 СА ПОТРЕБНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ВОДОВИМА
НА КП. БР. 783/11 КО КОЊЕВИЋИ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА – НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ
КОМПОСТА (ХУМУСА) ПРИЗЕМНЕ СПРАТНОСТИ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ДЕЛА КП. БР. 5728/1 КО ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно
имунитетска питања
1) Скупштина је са 39 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
тако што се именују Милан Милисављевић, Милош Јанковић и Војкан Шулубурић.
***
2) Скупштина је са 38 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК
тако што се именују Мирјана Марковић и Ана Станић Миливојевић.

***
3) Скупштина је са 37 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ ЧАЧАК
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Ана Јованић, професор енглеског језика
2. Гордана Матовић, професор разредне наставе
3. Ивана Димитријевић, професор енглеског језика
Представници родитеља:
1. Јелена Чакаревић
2. Наташа Вујадиновић
3. Анка Стојковић
Представници локалне самоуправе:
1. Жељко Ласица
2. Марко Трнавац
3. Матија Братуљевић
***
4)Скупштина је са 36 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК
I
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Богдан Пауновић, библиотекар
2. Далибор Чукљевић, проф. ТО и информатике
3. Марија Савковић, проф. разредне наставе
Представници родитеља:
1. Ивана Кићановић, проф. енглеског језика
2. Драган Ерић, дипл. инж. машинства
3. Димитрије Розгић, професор
Представници локалне самоуправе:
1. Мирјана Луковић
2. Ивана Вранешевић
3. Јована Павловић

***
5) Скупштина је са 36 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“ ЧАЧАК
I
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Милица Јевтић, наставник разредне наставе
2. Татјана Марковић, наставник разредне наставе
3. Надица Димић, професор разредне наставе
Представници родитеља:
1. Ана Пауновић
2. Срећко Николић
3. Сања Милетић
Представници локалне самоуправе:
1. Драго Богдановић
2. Иван Рвовић
3. Гордана Крљанац

***
6) Скупштина је са 36 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК
I
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Светлана Опарница, професор разредне наставе
2. Биљана Новковић, дипломирани математичар
3. Милена Аћимовић, професор разредне наставе
Представници родитеља:
1. Горан Давидовић, дипломирани историчар
2. Велимир Швабић, грађевински техничар
3. Ана Лукић, економски техничар
Представници локалне самоуправе:
1. Марина Бисенић
2. Радош Драмићанин
3. Стефан Давидовић

***
7)Скупштина је са 37 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЧАЧАК
I
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Слађана Новичић, професор музичке културе
2. Небојша Милетић, професор разредне наставе
3. Марија Вуловић, школски психолог
Представници родитеља:
1. Сања Јездимировић, стоматолошка сестра
2. Милентије Луковић, професор физике
3. Милица Томић, професор енглеског језика
Представници локалне самоуправе:
1. Невена Јелић
2. Сања Ранковић Илић
3. Лепосава Видојевић

***
8) Скупштина је са 39 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „СВЕТИ САВА“ ЧАЧАК
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Гордана Стојковић, професор разредне наставе
2. Мирјана Чанчаревић, професор разредне наставе
3. Марија Стевановић, професор математике
Представници родитеља:
1. Миладин Плазинић, професионално војно лице
2. Драган Бисенић, струковни физиотерапеут
3. Јелена Младеновић, доктор хемијских наука
Представници локалне самоуправе:
1. Александар Миловановић
2. Оливера Милинковић
3. Нена Бабић

***
9)Скупштина је са 35 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ТАНАСКО РАЈИЋ“ ЧАЧАК
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Зорица Ковачевић, професор разредне наставе
2. Војин Малетковић, мастер историчар
3. Невенка Белошевић, професор енглеског језика
Представници родитеља:
1. Михаило Вучковић, техничар за цитологију и цитогенетику
2. Марина Радојичић, економски техничар
3. Зоран Зеленовић, комерцијални техничар
Представници локалне самоуправе:
1. Радисав Ђоковић
2. Александар Гајић
3. Живан Костић
***
10) Скупштина је са 37 гласова за, и 6 гласова против, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Маја Катанић, наставник енглеског језика
2. Данка Мићовић, наставник разредне наставе
3. Слађана Вукосављевић, наставник разредне наставе
Представници родитеља:
1. Слободан Катанић
2. Кристина Ратковић
3. Александра Павловић
Представници локалне самоуправе:
1. Зоран Поштић
2. Споменка Спасовић
3. Александар Жуњић

***
11) Скупштина је са 35 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ПРЕЉИНА“ ПРЕЉИНА
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Слађана Луковић, професор географије
2. Сања Домановић, педагог
3. Славица Живковић, професор разредне наставе
Представници родитеља:
1. Ивана Кнежевић
2. Милорад Павловић
3. Слободан Кнежевић
Представници локалне самоуправе:
1. Бранко Драгићевић
2. Славица Дилпарић
3. Срећко Исаиловић
***
12) Скупштина је са 43 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС“ ЗАБЛАЋЕ
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Биљана Симовић, наставник разредне наставе
2. Љиљана Рабреновић, помоћни радник
3. Мирко Божовић,
Представници родитеља:
1. Надица Никетић
2. Јелена Бојовић
3. Цане Јовановић
Представници локалне самоуправе:
1. Јелена Јоксић
2. Дејан Јеремић
3. Маријана Аџемовић

***
13 )Скупштина је са 35 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Јелена Зарић, професор разредне наставе
2. Биљана Милошевић, професор разредне наставе
3. Маријана Стевановић, професор енглеског језика
Представници родитеља:
1. Драган Радовановић
2. Југослав Лазовић
3. Јованка Радосавчевић
Представници локалне самоуправе:
1. Милица Милошевић
2. Раде Ћирковић
3. Милун Недељковић
***
14) Скупштина је са 35 гласова за, и 7 гласова против, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „ЂЕНЕРАЛ МАРКО КАТАНИЋ“ БРЕСНИЦА
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Верица Миливојевић Трајковић, наставник разредне наставе
2. Драгиша Нешковић, професор српског језика
3. Неда Прелић, наставник музичке културе
Представници родитеља:
1. Ана Ненадић
2. Јовица Јовичић
3. Снежана Кос
Представници локалне самоуправе:
1. Драгиша Филиповић
2. Малена Стевановић
3. Томислав Савковић

***
15) Скупштина је са 47 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“ ТРНАВА
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Гордана Стефановић, професор разредне наставе
2. Радојле Ивановић, домар
3. Мила Гавриловић, професор техничког
Представници родитеља:
1. Данијела Мајсторовић
2. Драго Тодосијевић
3. Марија Ђунисијевић
Представници локалне самоуправе:
1. Марија Радовић
2. Весна Бојовић
3. Марко Виторовић
***
16) Скупштина је са 35 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Слађана Вилотијевић, дипломирани географ
2. Игор Дивац, дипломирани филолог србиста, мастер
3. Нена Ерић, професор разредне наставе
Представници родитеља:
1. Милорад Ђуровић
2. Гордана Драгићевић
3. Мирко Вујашевић
Представници локалне самоуправе:
1. Радиша Милишић
2. Предраг Ђуровић
3. Стаменко Раденковић

***
17) Скупштина је са 35 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „БОЖО ТОМИЋ“ ПРИЈЕВОР
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Ирена Кнежевић, професор енглеског језика
2. Весна Јанковић, професор разредне наставе
3. Јелена Папић, професор разредне наставе
Представници родитеља:
1. Маријана Тодоровић, економски техничар
2. Ивана Пурић, техничар за високоградњу
3. Тања Маркешевић, економски техничар
Представници локалне самоуправе:
1. Иван Јојић
2. Бране Дробњак
3. Драган Миловановић
***
18) Скупштина је са 46 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „22. ДЕЦЕМБАР“ ДОЊА ТРЕПЧА
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Раденко Милошевић, наставник математике
2. Душица Станојевић, наставник биологије
3. Ивана Живановић Полуга, наставник хемије
Представници родитеља:
1. Владимир Петровић
2. Зоран Цимеша
3. Сања Урошевић
Представници локалне самоуправе:
1. Зоран Јовановић
2. Томислав Петровић
3. Милисав Аџемовић

***
19) Скупштина је са 36 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Милан Павловић, наставник саксофона
2. Весна Јањић, наставник клавира
3. Наташа Плећеш, наставник клавира
Представници родитеља:
1. Владимир Весовић
2. Братислав Танасковић
3. Гордана Марковић
Представници локалне самоуправе:
1. Слободан Миловановић
2. Биљана Белић
3. Радован Танасијевић
***
20) Скупштина је са 37 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„1. НОВЕМБАР“ ЧАЧАК
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Ивана Митровић, наставник (дипл. дефектолог-олигофренолог)
2. Александар Николић, наставник (дипл. дефектолог)
3. Биљана Ирижанин, наставник (дипл. дефектолог- олигофренолог)
Представници родитеља:
1. Ивана Игњатовић
2. Милорад Крупеж
3. Миља Драшковић
Представници локалне самоуправе:
1. Снежана Милуновић
2. Данијела Радојевић
3. Јована Луковић

***
21) Скупштина је са 48 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Светлана Стојановић, проф. социологије
2. Слободан Николић, проф. српског језика и књижевности
3. Драгана Бошковић, проф. енглеског језика
Представници родитеља:
1. Гордана Стојановић
2. Дубравка Ружић
3. Радојле Војиновић
Представници локалне самоуправе:
1. Јелена Ласица
2. Марина Ђурић
3. Иван Јелић
***
22) Скупштина је са 36 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Мирјана Милуновић
2. Биљана Максимовић
3. Ален Дакић
Представници родитеља:
1. Драган Обрадовић
2. Весна Цветковић
3. Горан Милисављевић
Представници локалне самоуправе:
1. Маријана Бјелић
2. Иван Кустудија
3. Александар Матијашевић

***
23) Скупштина је са 37 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Зорица Вишњић, професор грађевинске групе предмета
2. Зоран Вуковић, професор електротехничке групе предмета
3. Марина Остојић, професор грађевинске групе предмета
Представници родитеља:
1. Раде Стоименовић
2. Зоран Петровић
3. Мирчета Лечић
Представници локалне самоуправе:
1. Снежана Тепић
2. Драган Савковић
3. Славко Мајсторовић

***
24) Скупштина је са 47 гласова за, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
тако што се именују :
Представници запослених:
1. Јелена Парезановић, професор математике
2. Снежана Добросављевић, професор уметничке групе предмета
3. Весна Поповић, професор саобраћајне групе предмета
Представници родитеља:
1. Данијела Солдатовић
2. Даница Вуковић
3. Биљана Јовановић
Представници локалне самоуправе:
1. Милисавка Бабовић
2. Милан Милекић
3. Аница Гавриловић
Решења су саставни део записника.

Председник Скупштине је констатовао да је Школским одборима именованим
раније престао мандат .
***
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.
Миленко Каличанин је указао на повреду члана 143. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 143.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 16 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Милица Прокић указала 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 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 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 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 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.
Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 146. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 146.
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.
Ацо Ђенадић је указао 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.
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 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.
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 14 гласова је било против, 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 није било гласова за, а 15 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Александар Радојевић 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 13 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Виолета Марковић је указала 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 15 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Виолета Марковић је указала 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 16 гласова је било против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није
повређен.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 113. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 113.
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 је указала 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.

***
Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине, Игор
Трифуновић је, с обзиром да је дневни ред исцрпљен, закључио двадесеттрећу седницу
Скупштине у 20 сати.
Цео ток седнице Скупштине је снимљен.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-160/18-I
11, 12. и 13. јул 2018. године

СЕКРЕТАР
Скупштине града Чачка,
Мирослав Петковић

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић

Извод из Записника са 23. седнице усвојен је на 24. седници Скупштине града
Чачка, одржаној 12, 13, 14. и 17. септембра 2018. године.

