ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са ДВАДЕСЕТ ШЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка,
одржане 21, 22, 24. и 25. децембра 2018. године,
у великој сали КУД “Дуле Милосављевић“ у Чачку
Седница је почела рад у 10 сати и 15 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 42 одборника и да
постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.
Седници првог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници Звонко Митровић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Оливера Матовић,
и Наташа Цвијовић.
У складу са Пословником председнику Скупштине се јавила да из оправданих
разлога не може присуствовати седници одборник Наташа Цвијовић.
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
25. седнице Скупштине од 22, 23. и 26. новембра 2018. године, достављен ради
усвајања.
Питао је да ли има примедаба на извод из записника.
За реч се јавио Александар Сретеновић који је тражио да се одложи усвајање
извода из записника јер није добио електронску верзију па је потребно додатно време
да се утврди разлог за овај пропуст и да се одборници упознају са текстом извода
записника.
За реч се јавио Александар Танасковић који је такође тврдио да није добио извод
из записника у писаној форми.
Весна Новаковић је указала на повреду члана 113. Пословника истичући да није
добила позив за седницу.
Милош Марић је такође у вези са доставом материјала истакао да Пословником
није предвиђено да о заказивању седнице одборнике обавештавају председници
одборничких група.
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Председник Скупштине, Игор Трифуновић је с обзиром на примедбе изнете од
одборника у 10 сати и 30 минута одредио паузу од 30 минута како би се извршиле
провере и евентуално отклонили пропусти.
Скупштина је наставила рад у 11сати и 5 минута.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да је било проблема у достави
електронске верзије записника али да је утврђено да су сви председници одборничких
група добили писани материјал за седницу па и извод из записника, а да Пословник
предвиђа и могућност доставе материјала пред седницу. Затим је ставио на гласање
извод из записника са 25. седнице Скупштине.
Скупштина је са 32 гласа за, без гласова против и уздржаних донела следећи
Закључак
Усваја се извод из записникa са 25. седнице Скупштине
новембра 2018. године, без примедаба.

од

22, 23. и 26.

Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда
достављен уз позив за седницу и затим предложио да се у дневни ред уврсте и
предлози које је Градско веће утврдило на седници одржаној 20. децембра 2018. године,
а који би због хитности требали бити предмет одлучивања Скупштине што пре и то:
-

Предлог решења о давању на коришћење дела објекта у јавној својини града
Чачка Дому културе Чачак- и разматра као 19. тачка дневног реда.

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 прибављању у јавну својину земљишта за потребе ЈКП
„Чачак“ Чачак - и разматра као 20. тачка дневног реда.

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 прибављању у јавну својину непокретности
рекултивисаног и санираног простора бивше депоније „Прелићи“ – и
разматра као 21. тачка дневног реда.

Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 35 гласова, није било гласова
против, ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
-

Предлог одлуке о давању сагласности на текст уговора о пословно-техничкој
сарадњи између ЈВП „Србијаводе“ и града Чачка - и разматра као 22. тачка
дневног реда.

Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 36 гласова, није било гласова
против, ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
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Председник Скупштине је ставио на гласање предлог дневног реда.
Скупштина је са 37 гласова за, без гласова против,

и уздржаних, усвојила

следећи
Д н е в н и р е д:
1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраног одборника
2. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину
3. Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску
инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског
правобранилаштва града Чачка за 2019. годину
4.

Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку

5. Предлог одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације
„Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње
густине насељености 50-150 ст/ha), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна
Морава)
6. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“
Ариље за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“
Ужице за 2019. годину
8. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“
Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП
„Чачак“ Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену
топлотну енергију крајњим купцима
Г) Предлог одлуке о вредности коефицијента за тарифну групу „пословни
простор“
9. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“
Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП
„Водовод“ Чачак за 2019. годину
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10. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“
Мрчајевци за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног
отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених
површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног
места Мрчајевци за 2019. годину
11. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП
„Комуналац“ Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења и
депоновања смећа
Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени услуга зоохигијене
12. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног
отпада за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности
зоохигијене за 2019. годину
13. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених
површина у граду Чачку за 2019. годину
14. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП
„Паркинг сервис“ Чачак
15. A) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“
Чачак за 2019. годину
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Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и
развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града
за 2019. годину
Г) Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину
16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план
установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
17. Предлог одлуке о оснивању установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
18. Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ за период од 01.01. 2017. године до
31. 12. 2017. године
19. Предлог решења о давању на коришћење дела објекта у јавној својини града
Чачка Дому културе Чачак
20. Предлог решења о прибављању у јавну својину земљишта за потребе ЈКП
„Чачак“ Чачак
21. Предлог решења о прибављању у јавну својину непокретности рекултивисаног и
санираног простора бивше депоније „Прелићи“
22. Предлог одлуке о давању сагласности на текст уговора о пословно-техничкој
сарадњи између ЈВП „Србијаводе“ и града Чачка
23. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
24. Одборничка питања и одговори
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраног одборника
Уводно излагање поднео је Драгутин Ђуровић, председник Комисије за кадрове
и мандатно-имунитетска питања.
Скупштина је, без претреса са 42 гласа за, донела
ОДЛУКУ
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА,
тако што се верификује мандат Радовану Шеварлићу.
Одлука је саставни део записника.
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Пошто је председавајући констатовао да је донета Одлука о верификацији
мандата, обавестио је новоизабраног одборника да треба да, да заклетву, позвао га да
устане и изговара речи заклетве коју ће он прочитати.
Председавајући је потом, полако, на делове читао текст заклетве, а одборник га
је гласно понављао.
Затим је председавајући констатовао да је новоизабрани одборник дао заклетву,
честитао му на избору, пожелео успех у раду и замолио га да текст заклетве потпише и
преда секретару Скупштине.
ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић,
начелник Градске управе за финансије.
Председник Скупштине је отворио претрес.
За реч се јавио Александар Сретеновић који је указао на повреду чл. 175. и 50.
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.
Затим се за реч јавила Радмила Живковић, која је указала на повреду члана 50.
Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радмила Живковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Радисав Рацковић се јавио за реч по члану 50. Пословника.
Председник Скупштине је одговорио да ће обавештења добити од известиоца
или чланова Савета за статут, друге прописе и организацију.
Ђорђе Шипетић је указао на повреду чл. 175. и 50. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Ђорђе Шипетић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Миленко Каличанин је указао на повреду чл. 50. и 175. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
Милош Марић је указао на повреду чл. 50. став 3. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине и начелник Градске
управе за финансије дали су објашњење, а Милош Марић није тражио да се Скупштина
о томе изјасни.
Александар Сретеновић је указао на повреду чл. 50. и 175. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
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Весна Новаковић је указала на повреду чл. 50. став 3. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Весна Новаковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
Поново се за реч јавила Весна Новаковић због повреде члана 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Весна Новаковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.
У претресу у начелу о Предлогу одлуке су учествовали Ацо Ђенадић, Биљана
Рубаковић, Антонела Луковић, Мирослав Робајац, Александар Божовић, Светлана
Пауновић, Радисав Рацковић, Милош Марић, Милош Ракоњац, Милорад Јевђовић,
Александар Сретеновић, Миладинка Ђукић, Светомир Стаменковић, Весна Новаковић,
Мирослав Вукосављевић члан Градског већа, Љиљана Миловановић, Радмила
Живковић, Милисав Марјановић, Тихомир Ђуровић, Ђорђе Шипетић, Миленко
Каличанин, Виолета Марковић, Ивана Вукајловић, Предраг Ружичић, Милан Драшкић,
Драган Штављанин, Љубиша Спасовић, Немања Трнавац члан Градског већа, Драган
Ћендић, Александар Радојевић, Милица Прокић, Мирослав Спасојевић, Раденко
Луковић, Миленко Тутуновић, Славица Драгутиновић члан Градског већа, Владан
Милић помоћник градоначелника, Александар Танасковић, Александар Максимовић,
Душан Радојевић члан Градског већа, Драгомир Шипетић члан Градског већа, Милан
Бојовић помоћник градоначелника, Милица Дачић заменик градоначелника и Милун
Тодоровић градоначелник.
У току дискусије Радисава Рацковића, председник Скупштине му је, на основу
члана 150. Пословника, изрекао меру опомене, јер је и поред више упозорења говорио о
питању које није на дневном реду.
Такође, у току дискусије Милоша Ракоњца, председник Скупштине му је, на
основу члана 150. Пословника, изрекао меру опомене, јер је и поред упозорења говорио
о питању које није на дневном реду.
Радисав Рацковић је у току расправе указао на повреду члана 50. Пословника о
раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радисав Рацковић није био задовољан одговором, али 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 била задовољна одговором, па је тражила да се Скупштина о
томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Драган Ћендић је указао на повреду члана 116. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о
томе изјасни.
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Драгутин Ђуровић је указао на повреду члана 147. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драгутин Ђуровић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о
томе изјасни.
Милица Прокић је указала на повреду члана 13. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић није била задовољна одговором, па је тражила да се Скупштина о томе
изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 143. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо
Ђенадић није био задовољан одговором, 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.
Драган Ћендић је указао на повреду чланова 148. и 116. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о
томе изјасни.
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 није била задовољна одговором, па је тражила да се Скупштина о
томе изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
Миленко Каличанин је указао на повреду члана 148. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин није био задовољан одговором, али 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 био задовољан одговором, 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.
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Председник Скупштине је затим на основу члана 112. Пословника обавестио
одборнике, да ће Скупштина радити и после 18 сати и у 15 сати и 50 минута одредио
паузу до 17 сати.
Скупштина је наставила рад у 17 сати и 15 минута .
У току расправе за реч су се по члану 50. Пословника јавили Весна Новаковић,
Радисав Рацковић, Виолета Марковић и Милисав Марјановић.
Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника изрекао меру
опомене одборници Весни Новаковић, а затим још једну меру опомене због тога што
није говорила о теми која је била на дневном реду и због ремећења реда на седници.
Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника изрекао меру
опомене одборнику Радисаву Рацковићу, због тога што није говорио о теми дневног
реда и због злоупотребе члана 50. Пословника.
Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника изрекао меру
опомене одборници Милици Прокић због тога што није говорила о теми дневног реда.
Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника изрекао меру
опомене одборнику Милисаву Марјановићу, а затим још једну меру опомене због тога
што није говорио о теми која је била на дневном реду и због злоупотребе члана 50.
Пословника.
Милица Прокић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић није био задовољна одговором, па је тражила да се Скупштина о томе
изјасни.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди
Пословника бити у дану за гласање.
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 био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Зоран Тодосијевић,
начелник Градске управе за финансије.
Председник Скупштине је закључио претрес у начелу.
Председник Скупштине је у 21 сат, на основу члана 157. Пословника о раду
Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за суботу, 22. децембра 2018. године
у 10 сати.
***
Скупштина је наставила са радом у суботу, 22. децембра 2018. године, у 10 сати
и 10 минута.
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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 39 одборника и да
постоји кворум за рад.
Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници Звонко Митровић, Александар Мијаиловић, Бошко Обрадовић, Милан
Рогановић, Александар Танасковић, Милош Ракоњац, Александар Радојевић, и Наташа
Цвијовић.
Пре наставка рада по дневном реду Александар Сретеновић се позвао на члан
50. Пословника и указао на повреду чланова 173. и 175. Пословника о раду Скупштине.
Одборник је тражио објашњење од секретара Скупштине и појашњење шта се десило са
амандманом који је поднела одборница Радмила Живковић.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
затим и секретар Скупштине Мирослав Петковић.
Александар Сретеновић није био задовољан одговором, али није тражио 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, а
Милош Марић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о томе
изјасни.
Миленко Каличанин је указао на повреду члана 50. Пословника у вези са
чланом 175. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
о томе изјасни.
Затим је председник Скупштине ставио на гласање Предлог одлуке о буџету
града Чачка за 2019. годину, у начелу.
Приликом изјашњавања 40 гласова је било за, па је председник Скупштине
изразио сумњу у тачност бројања, јер је претходно утврђени кворум био 39, па је
тражио да Стручна служба пребројавањем утврди број присутних одборника.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 56 одборника.
Затим је председник Скупштине поново ставио на гласање Предлог одлуке о
буџету града Чачка за 2019. годину, у начелу.
Приликом изјашњавања 40 гласова је било за, и 6 гласоова против, па је
председник Скупштине констатовао да је Скупштина усвојила Предлог одлуке о буџету
у начелу.
Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио
одборнике да су на Предлог одлуке о буџету амандмане поднели Антонела Луковић,
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др Весна Новаковић, Милан Драшкић, др Биљана Радивојевић, Виолета Марковић,
Александар Радојевић, Милош Ракоњац, Биљана Рубаковић, Предраг Јевтић, Миленко
Каличанин, Радисав Рацковић, Ђорђе Шипетић, Александар Танасковић, Милица
Прокић и Горан Видојевић. Затим је тражио од начелника Градске управе за финансије
да да објашњење и разлоге због којих је један број амандмана одбачен.
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије је дао додатна
објашњења као и Александар Максимовић, председник Савета за статут, друге прописе
и организацију.
У току расправе за реч су се по члану 50. Пословника јавили Александар
Сретеновић, Милош Марић, Милица Прокић, Александар Максимовић, Ацо Ђенадић и
Милисав Марјановић.
За реч се затим 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 био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о томе
изјасни.
За реч се јавио Драган Ћендић који је указао на повреду чланова 148. и 147.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Драган Ћендић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о
томе изјасни.
За реч се јавио Ацо Ђенадић који је указао на повреду члана 147. и 205.
Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо
Ђенадић није био задовољан одговором, 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.
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 био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
Милош Марић је указао на повреду члана 147. ставови 2. и 3. и 148. Пословника
о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Марић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о
томе изјасни.
Милица Прокић је указала на повреду члана 148. став 1. и 2. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милица Прокић није била задовољна одговором, али није тражила да се Скупштина о
томе изјасни.
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У току дискусије, председник Скупштине је упозорио одборницу Милицу
Прокић јер не говори о теми која је на дневном реду и на основу члана 150. Пословника
најпре изрекао меру опомену, затим другу меру опомене, а затим и меру одузимања
речи.
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 био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
Ђорђе Шипетић је указао на повреду члана 147. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Ђорђе Шипетић није био задовољан одговором, али 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 био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
Ацо Ђенадић је указао на повреду чланова 147. и 148. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо
Ђенадић није био задовољан одговором, али 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 био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
Ило Михајловски је указао на повреду члана 147. и 148. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ило
Михајловски није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о томе
изјасни.
*Амандман 1 поднела је Антонела Луковић. Градско веће и Савет за буџет и
финансије нису прихватили поднети амандман, па ће се Скупштина о њему посебно
изјашњавати.
Председник Скупштине је питао да ли подносилац остаје при поднетом
амандману и да ли жели да га образложи.
Додатно образложење дала је Антонела Луковић, подносилац амандмана.
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Председник Скупштине је отворио претрес по поднетом амандману.
У претресу су учествовали Милан Драшкић, Мирослав Спасојевић, Радисав
Рацковић, Предраг Ружичић, Александар Максимовић, Драган Штављанин и Милисав
Марјановић.
У току претреса 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 био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
Антонела Луковић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Антонела Луковић није била задовољна одговором, али није тражила да се Скупштина
о томе изјасни.
У току претреса за реч се јавио Мирослав Спасојевић који је указао на повреду
члана 148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Мирослав Спасојевић није био задовољан одговором, али 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 изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није била задовољна одговором, али није тражила да се Скупштина
о томе изјасни.
Радмила Живковић је указала на повреду члана 13. и 148. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радмила Живковић није била задовољна одговором, али није тражила да се Скупштина
о томе изјасни.
У току претреса за реч се јавио Александар Максимовић који је указао на
повреду члана 50. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Максимовић није био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина о томе изјасни.
Славица Драгутиновић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Славица Драгутиновић је била задовољна одговором.
У току претреса за реч се јавила Виолета Марковић која је указала на повреду
члана 13. Пословника о раду Скупштине.
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У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није била задовољна одговором, али није тражила да се Скупштина
о томе изјасни.
ПредседникСкупштине је затим закључио претрес по поднетом амандману и
обавестио одборнике да ће изјашњавање бити у дану за гласање.
* Председник Скупштине је обавестио да је амандман 2 који је поднела др Весна
Новаковић, Савет за статут, друге прописе и организацију одбацио као правно
немогућ.
*Амандман 3 који је поднео Милан Драшкић, Савет за статут, друге прописе и
организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман 4 који је поднела др Биљана Радивојевић, Савет за статут, друге

прописе и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман 5 који је поднела Антонела Луковић, Савет за статут, друге прописе
и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман I на члан 4. Који је поднела Виолета Марковић, Савет за статут,
друге прописе и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман I на члан 4. Kojи je поднео Александар Радојевић, Савет за статут,
друге прописе и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман I на члан 4. Kojи je поднео Милош Ракоњац, Савет за статут, друге
прописе и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Биљана Рубаковић je поднела амандман III на члан 4.
Пошто Градско веће и Савет за буџет и финансије нису прихватили поднети
амандман, Скупштина се о њему посебно изјашњава.
Председник Скупштине је питао да ли подносилац остаје при поднетом
амандману и да ли жели да га образложи.
Биљана Рубаковић je образложила поднети амандман.
Председник Скупштине је отворио претрес по поднетом амандману.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Милан Драшкић, Ацо Ђенадић,
Милисав Марјановић, Мирослав Спасојевић, Јоле Пешић, Радисав Рацковић и
Драгутин Ђуровић.
У току претреса по амандману, председник Скупштине је, на основу члана 150.
Пословника Ацу Ђенадићу изрекао меру опомене јер је говорио ван теме дневног реда.
У току претреса објашњења везана за амандман дали су Зоран Тодосијевић и
Милан Бојовић.
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Председник Скупштине је закључио претрес по поднетом амандману и
обавестио да ће се гласање по амандману обавити у дану за гласање.
* Амандман IV на члан 4. поднеo је Предраг Јевтић

Пошто Градско веће и Савет за буџет и финансије нису прихватили поднети
амандман, Скупштина се о њему посебно изјашњава.
Председник Скупштине је питао да ли подносилац остаје при поднетом
амандману и да ли жели да га образложи.
Предраг Јевтић je образложио поднети амандман.
Председник Скупштине је отворио претрес по поднетом амандману.
У претресу су учествовали Миленко Каличанин, Александар Сретеновић,
Виолета Марковић, Александар Максимовић, Биљана Рубаковић, Милан Драшкић,
Милан Бојовић и Радисав Рацковић.
У току претреса за реч се 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 био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о
томе изјасни.
У току претреса за реч се јавио Миленко Каличанин који је указао на повреду
члана 148. став 2. и 50. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин није био задовољан одговором, па је тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 148. изјасни.
Председник Скупштине је обавестио да ће се гласање по повреди Пословника
обавити у дану за гласање.
У току претреса 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 био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина изјасни о повреди члана 148.
У току претреса за реч се јавила Радмила Живковић који је указала на повреду
члана 148.став 2 и 149. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радмила Живковић није била задовољна одговором, али није тражила да се
Скупштина изјасни о повреди члана 148.
У току претреса за реч се јавио Предраг Јевтић који је указао на повреду члана
148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Предраг Јевтић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 148.
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У току претреса за реч се 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 био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 148.
У току претреса за реч се јавио Радисав Рацковић који је указао на повреду
члана 50. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радисав Рацковић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 50.
У току претреса за реч се јавио Ацо Ђенадић који је указао на повреду члана
148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо
Ђенадић није био задовољан одговором, па је тражио да се Скупштина изјасни о
повреди члана 148. изјасни.
Председник Скупштине је обавестио да ће се гласање по повреди пословника
обавити у дану за гласање.
У току претреса за реч се јавила Оливера Мартаћ који је указала на повреду
члана 148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Оливера Мартаћ није била задовољна одговором, али није тражила да се Скупштина
изјасни о повреди члана 148.
У току претреса за реч се јавио Александар Максимовић који је указао на
повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Максимовић није био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина изјасни о повреди члана 148.
У току претреса 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 био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина изјасни о повреди члана 148.
У току претреса за реч се 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 био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 148.
У току претреса, право на реплику су користили Милош Марић и Александар
Максимовић.
У току претреса, председник Скупштине је, на основу члана 150. Пословника
изрекао меру опомене одборнику Милошу Марићу јер је говорио пре него што је добио
реч.
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Председник Скупштине је закључио претрес по поднетом амандману и
обавестио да ће се гласање по амандману обавити у дану за гласање.
*Председник Скупштине је обавестио да је амандман V на члан 4. који је поднеo
Миленко Каличанин, Савет за статут, друге прописе и организацију одбацио као правно
немогућ.
*Такође, амандман VI на члан 4. који је поднеo Радисав Рацковић, Савет за
статут, друге прописе и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман VII на члан 4. који је поднеo Ђорђе Шипетић, Савет за статут, друге
прописе и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман VIII на члан 4. кojи је поднеo Александар Танасковић, Савет за статут,
друге прописе и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман IX на члан 4. који је поднела Милица Прокић, Савет за статут, друге
прописе и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман 6 на члан 5. који је поднела Антонела Луковић, Савет за статут,
друге прописе и организацију је одбацио као правно немогућ.
*Амандман 7 на члан 5. поднео је Горан Видојевић.
Пошто Градско веће и Савет за буџет и финансије нису прихватили поднети
амандман, Скупштина се о њему посебно изјашњава.
Председник Скупштине је питао да ли подносилац остаје при поднетом
амандману и да ли жели да га образложи.
Пошто подносилац није био присутан, председник Скупштине је отворио
претрес по поднетом амандману.
У претресу су учествовали Милан Драшкић, Мирослав Спасојевић, Милан
Бојовић и Милош Марић.
Председник Скупштине је закључио претрес по поднетом амандману и
обавестио да ће се гласање по амандману обавити у дану за гласање.
*Председник Скупштине је затим, обавестио да амандман 8 на члан 6. кojи је
поднеo Милан Драшкић, Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио
као правно немогућ.
Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и обавестио да ће
се гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за
буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града
Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину
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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 Радисав Рацковић, Биљана Рубаковић, Александар
Божовић, Ђорђе Шипетић и Мирослав Спасојевић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Небојша Бежанић,
начелник Градске управе за опште и заједничке послове.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог измена и допуна Плана генералне регулације
„Центар“ у Чачку
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднеле су Зорица Ничић,
представник Градске управе за урбанизам и Татјана Симоновић, представник
обрађивача ЈП „Градац“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали Радисав Рацковић, Виолета Марковић, Миленко
Каличанин, Антонела Луковић, Јоле Пешић, Предраг Ружичић, Биљана Рубаковић,
Александар Сретеновић, Ацо Ђенадић, Ђорђе Шипетић и Мирослав Спасојевић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Татјана Симоновић,
представник обрађивача ЈП „Градац“ Чачак.
Председник Скупштине је закључио претрес у начелу.
Председник Скупштине је, у 16 сати и 15 минута, на основу члана 157.
Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу Скупштине и наставак заказао за
понедељак, 24. децембар 2018. године, са почетком у 10 сати.
***
Скупштина је наставила са радом у понедељак, 24. децембра 2018. године, у 10
сати и 11 минута.
Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине
Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка.

председавао

Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку према
обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 42 одборника и да
постоји кворум за рад.
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Седници трећег дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници Звонко Митровић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Александар
Сретеновић, Александар Радојевић, Јоле Пешић и Наташа Цвијовић.
Затим је председник Скупштине ставио на гласање Предлог измена и допуна
плана у начелу.
Приликом изјашњавања 41 глас је било за, и 4 гласа против па је председник
Скупштине изразио сумњу у тачност бројања, јер је претходно утврђени кворум био 42,
па је тражио да Стручна служба пребројавањем утврди број присутних одборника.
Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 54 одборника.
Затим је председник Скупштине поново ставио на гласање Предлог измена и
допуна плана у начелу.
Приликом изјашњавања 41 глас је било за, и 4 гласа против, па је председник
Скупштине констатовао да је Скупштина усвојила Предлог акта у начелу.
Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио
одборнике да су на Предлог измена и допуна плана амандмане поднели Миланко
Кривокућа, Милица Прокић, Миленко Каличанин, Александар Танасковић и Ђорђе
Шипетић.
За реч се јавио Алаксандар Танасковић који је указао на повреду члана 175.
Пословника алинеја 3 и 4.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Алаксандар Танасковић није био задовољан одговором, па је тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 175.
Председник Скупштине је обавестио да ће се гласање по повреди Пословника
обавити у дану за гласање.
За реч се јавио Милош Ракоњац који је указао на повреду члана 148. Пословника
а у вези са чланом 175 .
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Ракоњац није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 148.
За реч се јавио Алаксандар Танасковић који је указао на повреду члана 148.став
2. Пословника .
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Алаксандар Танасковић није био задовољан одговором, па је тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 148.
Председник Скупштине је обавестио да ће се гласање по повреди Пословника
обавити у дану за гласање.
За реч се јавио Радисав Рацковић који је указао на повреду члана 175.
Пословника .
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У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радисав Рацковић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 175.
За реч се јавио Алаксандар Максимовић који је указао на повреду члана 148. а у
вези члана 50. Пословника .
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Алаксандар Максимовић је био задовољан одговором.
Миленко Каличанин је указао на повреду члана175. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин није био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина изјасни о повреди члана 175.
За реч се јавио Милош Марић који је указао на повреду члана 50. и 148.
Пословника .
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Марић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди Пословника.
Биљана Рубаковић је указала на повреду члана 148. Пословника .
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Биљана Рубаковић није била задовољна одговором, али није тражила да се
Скупштина изјасни о повреди члана 148.
Радмила Живковић је указала на повреду члана 148. Пословника, а у вези члана
175.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радмила Живковић није била задовољна одговором, па је тражила да се Скупштина
изјасни о повреди члана 175.
Председник Скупштине је обавестио да ће се гласање по повреди Пословника
обавити у дану за гласање.
Предраг Ружичић је указао на повреду члана175. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Предраг Ружичић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 175.
Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 48. и 50. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Мирослав Спасојевић није био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина изјасни о повреди Пословника.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 52. Пословника а у вези члана
47.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није била задовољна одговором, али није тражила да се
Скупштина изјасни о повреди Пословника .
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*Амандман 1 који је поднео Миланко Кривокућа су прихватили предлагач и
надлежно радно тело, па постаје саставни део предлога акта и Скупштина се о њему
посебно не изјашњава.
Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 148. и 175. Пословника
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо
Ђенадић није био задовољан одговором, па је тражио да се Скупштина изјасни о
повреди члана 148 и175.
Председник Скупштине је обавестио да ће се гласање по повреди Пословника
обавити у дану за гласање.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 175. 174. и 173.Пословника
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо
Ђенадић није био задовољан одговором, па је тражио да се Скупштина изјасни о
повреди члана 175.
Председник Скупштине је обавестио да ће се гласање по повреди Пословника
обавити у дану за гласање.
Виолета Марковић је указала на повреду члана 174. и 175. Пословника .
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Виолета Марковић није била задовољна одговором, али није тражила да се
Скупштина изјасни о повреди Пословника.
Александар Максимовић је указао на повреду члана 50. Пословника
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Максимовић није био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина изјасни о повреди члана 50.
Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. Пословника
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић
није био задовољан одговором, али није тражио да се
Скупштина изјасни о повреди члана 148.
Миленко Каличанин је указао на повреду члана 148, и 175. а у вези са чланом
174. Пословника
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди Пословника.
Милош Ракоњац је указао на повреду члана 147.Пословника
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Ракоњац није био задовољан одговором, па је тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 147.
Председник Скупштине је обавестио да ће се гласање по повреди Пословника
обавити у дану за гласање.
Миленко Каличанин је указао на повреду члана 50. став 1 Пословника
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Миленко Каличанин није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина
изјасни о повреди Пословника.
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Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 175. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ацо
Ђенадић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина изјасни о
повреди члана 175.
На основи члана 150. Пословника председник Скупштине је Ацу Ђенадићи
изрекао меру друге опомене јер је говорио о теми која није на дневном реду.
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 одговором, па је тражио да се Скупштина
изјасни о повреди члана 175.
Председник Скупштине је обавестио да ће се гласање по повреди Пословника
обавити у дану за гласање.
Затим је секретар Скупштине дао објашњења везана за одредбе из Пословника.
Зорица Ничић представник Градске Управе за урбанизам је дала објашњења
везана за исправност амандмана.
У току расправе за реч су се по члану 50. Пословника јавили Радисав Рацковић и
Александар Танасковић.
Радисав Рацковић је у току расправе указао на повреду члана 148. Пословника о
раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Радисав Рацковић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о
томе изјасни.
За реч се јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана 175. у
вези са чланом 174. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Танасковић није био задовољан одговором, 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.
За реч се јавио Милош Ракоњац који је указао на повреду члана 148. Пословника
о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милош Ракоњац није био задовољан одговором, 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.
Биљана Рубаковић је указала на повреду члана 175. Пословника о раду
Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Биљана Рубаковић није била задовољна одговором, али није тражила да се Скупштина
о томе изјасни.
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Милан Драшкић је указао на повреду члана 53. Пословника о раду Скупштине.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Милан Драшкић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о
томе изјасни.
*Амандман 3. поднела је Милица Прокић, Савет за статут, друге прописе и
организацију је амандман одбацио као правно немогућ.
*Амандман 1. поднео је Миленко Каличанин, Савет за статут, друге прописе и
организацију је амандман одбацио као правно немогућ.
*Амандман 5. поднео је Александар Танасковић.
Градско веће и Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне
средине нису прихватили поднети амандман, па се Скупштина о њему посебно
изјашњава.
Председник Скупштине је питао да ли подносилац остаје при поднетом
амандману и да ли жели да га образложи.
Додатно образложење дао је Александар Танасковић, подносилац амандмана.
Председник Скупштине је отворио претрес по поднетом амандману.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Биљана Рубаковић, Ђорђе
Шипетић и Милош Ракоњац.
*Амандман који је поднео Ђорђе Шипетић, Савет за статут, друге прописе и
организацију је одбацио као правно немогућ.
Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и обавестио
одборнике да ће се гласање по амандману и Предлогу плана у целини обавити у дану
за гласање.
ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне
регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2
(становање средње густине насељености 50-150 ст/ha), 5.3 (комунална
привреда) и 5.4 (река Западна Морава)
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Зорица Ничић,
представник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Ђорђе Шипетић, Александар Танасковић и Мирјана
Ђоковић, помоћник градоначелника.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Зорица Ничић,
представник Градске управе за урбанизам.
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Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ШЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења
буџетске помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину
Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Бараћ,
директор ЈП „Рзав“ Ариље.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Александар Танасковић и
Мирослав Спасојевић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је
директор ЈП „Рзав“ Ариље.

Зоран Бараћ,

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Недељко Милосављевић,
представник ЈКП „Дубоко“ Ужице.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Предраг Јевтић, Славица
Драгутиновић, Милош Ракоњац, Милисав Марјановић, Виолета Марковић, Мирјана
Ђоковић и Александар Танасковић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Недељко
Милосављевић, представник 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.
ОСМА ТАЧКА. А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи
ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену
топлотну енергију крајњим купцима
Г) Предлог одлуке о вредности коефицијента за тарифну групу
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„пословни простор“
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Данко Ћаловић, директор
ЈКП „Чачак“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Миленко Каличанин, Предраг Јевтић, Милан
Драшкић, Милисав Марјановић, Александар Танасковић, Виолета Марковић и
Драгутин Ђуровић.
У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавио Предраг Јевтић, који
је указао на повреду чл. 147. и 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Предраг Јевтић није био задовољан одговором, 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.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Данко Ћаловић
директор ЈКП „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) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи
ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Пантовић,
директор ЈКП“Водовод“.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Миленко Каличанин, Ђорђе
Шипетић, Милош Ракоњац, Милан Драшкић, Милисав Марјановић, Драган Ћендић,
Ило Михајловски, Тихомир Ђуровић, Драган Штављанин и Александар Танасковић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Зоран Пантовић,
директор ЈКП“Водовод“.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДЕСЕТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног
отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
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В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених
површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју
насељеног места Мрчајевци за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Миодраг Јаћимовић,
директор ЈКП „Моравац“.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Драган Штављанин, Драган Ћендић, Александар
Танасковић, Милан Драшкић, и Мирослав Спасојевић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Драгица Вујанић,
финансијски директор ЈКП „Моравац“.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм
пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга изношења
и депоновања смећа
Г) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени услуга зоохигијене
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
директор ЈКП „Комуналац“.

Петар Домановић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Радисав Рацковић, Ђорђе
Шипетић, Милош Ракоњац, Милисав Марјановић, Драган Ћендић, Антонела Луковић,
Љиљана Миловановић, Милан Драшкић, Александар Танасковић и Виолета Марковић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је
директор ЈКП „Комуналац“.

Петар Домановић,

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм
сакупљања комуналног отпада за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања
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површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности
зоохигијене за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
директор ЈКП „Комуналац“.

Петар Домановић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу није било учесника па је Председник Скупштине је закључио
претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у
дану за гласање.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених
површина у граду Чачку за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Николић,
директор ЈКП „Градско зеленило“.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Радисав Рацковић, Милош
Ракоњац, Драган Ћендић, Антонела Луковић, Александар Танасковић и Виолета
Марковић.
У току претреса председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника
Радисаву Рацковићу изрекао меру опомене јер је добацивао са места.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драган Николић,
директор ЈКП“Градско зеленило“.
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, затим у 22 сата и 45 минута, на основу члана 157.
Пословника о раду Скупштине прекинуо седницу Скупштине и наставак заказао за
уторак, 25. децембар 2018. године, са почетком у 10 сати.
***
Скупштина је наставила са радом у уторак, 25. децембра 2018. године, у 10 сати
и 15 минута.
Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине
Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка.

председавао
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Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку према
обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 32 одборника и да
постоји кворум за рад.
Седници четвртог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали
одборници Звонко Митровић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Александар
Танасковић, Милица Прокић, Оливера Матовић, Александар Радојевић и Наташа
Цвијовић.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм
пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.

Зоран Благојевић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Божовић, Предраг Ружичић, Милан
Драшкић, Миленко Каличанин, Радисав Рацковић, Радмила Живковић, Ђорђе
Шипетић, Милош Ракоњац, Милисав Марјановић, Александар Сретеновић, Драган
Ћендић и Светомир Стаменковић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је
директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.

Зоран Благојевић,

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: A) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске
помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину
В) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и
развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији
града за 2019. годину
Г) Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину
Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган
Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Сретеновић, Драган Штављанин,
Предраг Ружичић, Радисав Рацковић, Весна Новаковић, Антонела Луковић, Радмила
Живковић, Ђорђе Шипетић, Биљана Радивојевић, Милисав Марјановић, Александар
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Божовић, Светомир Стаменковић, Мирослав Спасојевић, Нада Лазовић, Виолета
Марковић и Срећко Ниџовић.
У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавио Александар
Сретеновић који је указао на повреду чл. 148. Пословника.
У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а
Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјасни.
У току расправе право на реплику на говор одборника искористили су
Александар Сретеновић и Виолета Марковић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Милан Бојовић
помоћник градоначелника и Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак.
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 одлуке о давању сагласности на Програм рада и
Финансијски план установе за физичку културу Спортски
центар „Младост“ Чачак за 2019. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Милош Стеванић,
директор СЦ „Младост“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовале Виолета Марковић и Ивана Вукајловић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милош Стеванић,
директор 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.
Затим се, по члану 50. став 1. Пословника, за реч јавила Антонела Луковић.
Председник Скупштине је дао појашњење у вези излагања Антонеле Луковић.
Након тога, Ивана Вукајловић је искористила право на реплику на излагање
Антонеле Луковић.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о оснивању установе културе „Градско
позориште Чачак“ Чачак
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 Љиљана Миловановић, Славица Драгутиновић и
Душан Радојевић.
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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.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ за период од 01.01.
2017. године до 31. 12. 2017. године
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар Пајовић, в.д.
директор Дома здравља „Чачак“ Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Љиљана Миловановић, Антонела Луковић, Виолета
Марковић, Нада Лазовић, Драгутин Ђуровић и Славица Драгутиновић.
Затим је председник Скупштине, на основу члана 112. Пословника, обавестио да
ће Скупштина продужити рад и после 18 часова.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Александар Пајовић,
в.д. директор Дома здравља „Чачак“ Чачак.
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 решења о давању на коришћење дела објекта у
јавној својини града Чачка Дому културе Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је
представник Градске управе за урбанизам.

Мирјана Џоковић

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу није било учесника па је Председник Скупштине закључио претрес
и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за
гласање.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину земљишта за
потребе ЈКП „Чачак“ Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
председник Комисије за грађевинско земљиште.

Миленко Поповић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу није било учесника па је Председник Скупштине закључио претрес
и обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за
гласање.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину
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непокретности рекултивисаног и санираног простора
бивше депоније „Прелићи“
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
председник Комисије за грађевинско земљиште.

Миленко Поповић,

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Ђорђе Шипетић и Милош Ракоњац.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Миленко Поповић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на текст уговора о
пословно-техничкој сарадњи између ЈВП „Србијаводе“ и
града Чачка
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је
Начелник Градске управе за опште и заједничке послове.

Небојша Бежанић

Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Александар Сретеновић.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Небојша Бежанић.
Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се
гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно
имунитетска питања
1. Предлог решења о именовању директора Установе за КОД “Коста Новаковић” Чачак
2. Предлог решења о именовању вршилаца дужности председника и чланова Управног
одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
3. Предлог решења о именовању вршилаца дужности председника и чланова Надзорног
одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак
4. Предлог решења о именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Моравац“
Мрчајевци
5. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора
Основне школе за образовање одраслих у Чачку
6. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора
ОШ „Свети Сава“ Чачак
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7. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора
ОШ „Милица Павловић“ Чачак
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, Председник Скупштине је закључио претрес и
обавестио одборнике да ће се изјашњавање по овој тачки обавити у дану за гласање.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори
Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним
одговорима.
Драган Штављанин је изјавио да није задовољан одговором.
Милан Драшкић је изјавио да је задовољан одговором.
Ацо Ђенадић је изјавио да није задовољан одговором.
Затим су одборници постављали нова одборничка питања.
Ило Михајловски је поставио одборничко питање када ће се заменити азбестне
водоводне цеви на простору града Чачка, а налазе се на простору Месне заједнице
Алваџиница , Кључ, Свети Сава, и 3. децембар. Када ће се поставити водомери по
зградама тамо где их нема. Грађани плаћају велике рачуне по проточном месту.
Милан Драшкић је поставио одборничко питање колико новца је утрошено на име
путних трошкова чланова Комисије за пољопривреду у току 2018. године у циљу
посете домаћинствима општине Чачак којима су субвенционисана средства за
подстицај развоја пољопривреде.
Миленко Каличанин је поновио раније постављено одборничко питање када ће
надлежне службе и органи да поступе по петицији коју су грађани Љубића поднели 5.
јуна 2018. године за подизање безбедности саобраћаја у улици Црвене армије у Љубићу
и када ће грађани добити одговор у вези са овим питањем.
Увези са овим објашњење је дао Милан Бојовић помоћник градоначелника за
област месне самоуптраве и инфраструктуре.
Миленко Каличанин је искористио право на реплику на дати одговор.
Председник Скупштине је, затим, у 16 сати, и 27 минута одредио паузу у раду
Скупштине и, пошто је завршена расправа по свим тачкама дневног реда, на основу
члана 132. Пословника, одредио дан за гласање, данас 25. децембра 2018. године у 21
сат.
***
Скупштина је наставила рад у 21 сат и 3 минута.
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Председник Скупштине је 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 по завршетку претреса.
ДРУГА ТАЧКА:
* Председник Скупштине је ставио на гласање амандман који је поднела
Антонела Луковић.
Приликом изјашњавања није било гласова за, 2 гласа је било против, није било
уздржаних па је председник констатовао да амандман није прихваћен.
*Председник Скупштине је ставио на гласање амандман који је поднела Биљана
Рубаковић.
Приликом изјашњавања није било гласова за, 3 гласа је било против , није било
уздржаних па је председник констатовао да амандман није прихваћен.
*Председник Скупштине је ставио на гласање амандман који је поднео Предраг
Јевтић.
Приликом изјашњавања није било гласова за, 3 гласа је било против , није било
уздржаних па је председник констатовао да амандман није прихваћен.
*Председник Скупштине је ставио на гласање амандман који је поднео Горан
Видојевић.
Приликом изјашњавања није било гласова за, 3 гласа је било против , није било
уздржаних па је председник констатовао да амандман није прихваћен.
Председник Скупштине је затим ставио на гласање Предлог одлуке у целини.
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУ КУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ,
у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ТРЕЋА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ
ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ,
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ЧЕТВРТА ТАЧКА:
*Председник Скупштине је ставио на гласање амандман који је поднео
Александар Танасковић.
Приликом изјашњавања није било гласова за, 8 гласова је било против, није било
уздржаних па је председник констатовао да амандман није прихваћен.
Председник Скупштине је затим ставио на гласање Предлог акта у целини.
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ У ЧАЧКУ,
у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине,
са изменом насталом прихватањем амандмана.
Материјал је саставни део записника.
ПЕТА ТАЧКА
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2
(СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 СТ/HA), 5.3
(КОМУНАЛНА ПРИВРЕДА) И 5.4 (РЕКА ЗАПАДНА МОРАВА),
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ШЕСТА ТАЧКА:
а)Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б)Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
СЕДМА ТАЧКА:
Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ОСМА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
в) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗА ИСПОРУЧЕНУ
ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ КРАЈЊИМ КУПЦИМА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
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Одлука је саставни део записника.
г) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ТАРИФНУ ГРУПУ
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕВЕТА ТАЧКА:
а)Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, уз 1 уздржани глас, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б)Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
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, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ
ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ
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ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
в) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
г) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ
КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
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в) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА
УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
г) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ
УСЛУГА ЗООХИГИЈЕНЕ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:
а)Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б)Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА
И ПРАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ
КОРИШЋЕЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
в)Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
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Одлука је саставни део записника.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ
ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
в) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ
ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:
а)Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б)Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА УСЛУГА
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:
а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних,

донела

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
б) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних,

донела

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
в) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних,

донела

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА,
ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
г) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних,

донела

ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ,
у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:
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Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ
ЧАЧАК“ ЧАЧАК
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
Закључак
Усваја се Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ за период 01.01.2017. године до
31.12.2017. године, у тексту који је усвојио Управни одбор Дома здравља Чачак, на
седници одржаној 9. јула 2018. године број 235/64-2 и који је одборницима достављен у
материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА
ЧАЧКА ДОМУ КУЛТУРЕ ЧАЧАК
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:
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Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ РЕКУЛТИВИСАНОГ И
САНИРАНОГ ПРОСТОРА БИВШЕ ДЕПОНИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Решење је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:
Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ УГОВОРА О ПОСЛОВНОТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ И ГРАДА ЧАЧКА
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:
Приликом изјашњавања за је било 40 гласова а 1 глас је био против.
Председник Скупштине је тражио да се изјашњавање понови, јер је број
присутних одборника приликом утврђивања кворума мањи од броја одборника који су
гласали.
1) У поновљеном изјашњавању Скупштина је са 39 гласова за,
против, без уздржаних гласова, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК
тако што се именује Весна Никитовић.

1 гласом
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***
2)Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК
тако што се именују:
За вршиоца дужности председника:
- Ивана Терзић, глумица
За вршиоце дужности чланова:
- Војин Малетковић, мастер историчар
- Александар Ђинђић, глумац
***
3) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК
тако што се именују:
За вршиоца дужности председника:
- Бранко Драгићевић, мастер економиста
За вршиоце дужности чланова:
- Даница Јеверица, дипл. правник
- Жаклина Трифуновић, дипл. правник
***
4)Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД,
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ
тако што се именује Драгица Вујанић.
***
5)Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
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ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ЧАЧКУ
тако што се разрешавају Милена Оцокољић и Марјан Ристановић, а именују се
Љиљана Козодер и Марина Недовић.
6)Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „СВЕТИ САВА“ ЧАЧАК
тако што се разрешава Нена Бабић, а именује Милена Јањић.
7)Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ
ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК
тако што се разрешава Велимир Швабић, а именује Бобан Полуга.
Решења су саставни део записника.
***
Пошто је завршено изјашњавање по тачкама дневног реда, прешло се на
изјашњавање по повредама Пословника на које су указали одборници, у току расправе
по тачкама дневног реда, и за које су тражили да се Скупштина изјасни.
Виолета Марковић указала је на повреду члана 47. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 47.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, 2 гласа је било против, без
уздржаних гласова, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина
закључила да Пословник није повређен.
Милица Прокић указала је на повреду члана 13. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 13.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, са 2 гласа против, без уздржаних
гласова, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
Ацо Ђенадић указао је на повреду члана 143. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 143.
Пословника.

45
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 2 гласа је било против, није било
уздржаних, 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 4 гласа је било против, није било
уздржаних 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 2 гласа је било против, није било
уздржаних 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 4 гласа је било против, није било
уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
Милица Прокић 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 4 гласа је било против, није било
уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
Ацо Ђенадић 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, није било
уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
Миленко Каличанин указао је на повреду члана 148. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 2 гласа је било против, није било
уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
Ацо Ђенадић указао је на повреду члана 148. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148.
Пословника.
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Приликом изјашњавања није било гласова за, а 5 гласова је било против, није
било уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила
да Пословник није повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 175. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 175.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 5 гласова је било против, није
било уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила
да Пословник није повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 175. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 175.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 7 гласова је било против, није
било уздржаних 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, није
било уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила
да Пословник није повређен.
Радмила Живковић указала је на повреду члана 148. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 4 гласа је било против, није било
уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
Ацо Ђенадић указао је на повреду члана 148. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 5 гласова је било против, није
било уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила
да Пословник није повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 175. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 175.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 7 гласова је било против, није
било уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила
да Пословник није повређен.
Виолета Марковић указала је на повреду члана 175. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 175.
Пословника.
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Приликом изјашњавања није било гласова за, а 4 гласа је било против, није било
уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
Милош Ракоњац указао је на повреду члана 147. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 6 гласова је било против, није
било уздржаних 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 6 гласова је било против, није
било уздржаних 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 9 гласова је било против, није
било уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила
да Пословник није повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 175. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 175.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, није
било уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила
да Пословник није повређен.
Александар Танасковић указао је на повреду члана 175. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 175.
Пословника.
Приликом изјашњавања није било гласова за, а 11 гласова је било против, није
било уздржаних 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 11 гласова је било против, није
било уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила
да Пословник није повређен.
Предраг Јевтић указао је на повреду члана 147. Пословника.
Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147.
Пословника.
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Приликом изјашњавања није било гласова за, а 4 гласа је било против, није било
уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
Предраг Јевтић 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, није било
уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да
Пословник није повређен.
***
Председник Скупштине, Игор Трифуновић је, с обзиром да је дневни ред
исцрпљен, закључио двадесетшесту седницу Скупштине у 21 сат и 37 минута.
Цео ток седнице Скупштине је снимљен.
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