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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ДВАДЕСЕТОСМЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 23. и 24. априла  2019. године, у Дому културе 

  у Коњевићима, ул. Црвене армије број 58а 

 

Седница је почела рад у 10 сати и 25 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 39 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници првог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Звонко Митровић, Александар Мијаиловић, Милош Марић, Милан 

Драшкић, др Весна Новаковић, Антонела Луковић, проф. др Мирослав Спасојевић, 

Биљана Радивојевић, Горан Видојевић, Бошко Обрадовић, др Милан Рогановић, 

Миленко Каличанин, Александар Танасковић, Биљана Рубаковић, Ацо Ђенадић, 

Драган Ћендић, проф. др Предраг Ружичић, Милош Ракоњац, Ђорђе Шипетић, Радмила 

Живковић, Радисав Рацковић, Милисав Марјановић, Александар Божовић, Александар 

Сретеновић, Предраг Јевтић, Оливера Матовић, Ненад Стругаревић, др Аница 

Слијепчевић, др Александар Радојевић, Виолета Марковић и Јоле Пешић.  

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и 

представници средстава јавног информисања. 

 

Пре преласка на рад на седници, на предлог председника Скупштине, минутом 

ћутања, Скупштина је одала пошту преминулој одборници Милици Прокић. 

 

Председник Скупштине је затим предложио  да се поново утврди  кворум  

прозивком. 

 

Секретар Скупштине је извршио прозивку одборника. Утврђено је да седници 

присуствује 39 одборника. 

 

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

27. седнице Скупштине од  19. и 20. фебруара  2019. године, достављен ради усвајања.  

 

 Питао је да ли има примедаба на извод из записника.  

 

 Пошто се нико није јавио за реч председник Скупштине је ставио извод из 

записника на гласање. 

 

 Скупштина је са 37 гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних,  донела 

следећи 

 



2 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са 27. седнице Скупштине  од   19. и 20. фебруара 

2019. године, без примедаба. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу. 

 

Обавестио је одборнике да је Савет за статут друге прописе и организацију 

закључио да повуче – скине  са дневног реда  Одлуку о такси превозу, јер је у току 

поступак за доношење измена и допуна Закона  о превозу у друмском саобраћају који 

ову материју прописује на другачији начин, а такође  је закључио да се приступи 

промени Пословника о раду Скупштине.  Председник Скупштине затим констатовао да 

је са дневног реда повучен Предлог одлуке о такси превозу. 

 

Градско веће  је на седници  одржаној 22. априла 2019. године утврдило  

предлоге аката  које по хитном поступку треба уврстити у дневни ред па је, с обзиром 

на то председник Скупштине  предложио да се у дневни ред уврстe и следеће тачке 

 

-Предлог одлуке о измени одлуке о поверавању права управљања и коришћења -  

локација стари Технос  -  и разматра као 23. тачка дневног реда. 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

 Скупштина је са 38  гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

предлог. 

 

-Предлог решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка 

Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ -  и разматра као 24. тачка 

дневног реда. 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

  Скупштина је са 36  гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

предлог. 

 

-Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак-  и разматра 

као 25. тачка дневног реда. 
 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

  Скупштина је са 36  гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

предлог. 
 

-Предлог плана детаљне регулације за  планирани аеродром – Прељина -  и 

разматра као 26. тачка дневног реда. 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 
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  Скупштина је са 36  гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

предлог. 

 

-Предлог одлуке о привременим објектима -  и разматра као 27. тачка дневног 

реда. 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

   Скупштина је са 37  гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, 

усвојила предлог. 

 

-Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању јавних зелених 

површина -  и разматра као 28. тачка дневног реда. 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

  Скупштина је са 37  гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

предлог. 

 

-Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину -  и 

разматра као 29. тачка дневног реда. 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

  Скупштина је са 37  гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

предлог. 

 

-Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2019. години -  и разматра као 30. тачка дневног реда. 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

  Скупштина је са 36  гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

предлог. 

 

-Предлог закључка о приступању измени и допуни Пословника Скупштине 

града Чачка -  и разматра као 31. тачка дневног реда. 

 

  Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

  Скупштина је са 36  гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

предлог 

 

Председник Скупштине је   затим ставио на гласање предлог дневног реда у 

целини. 
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  Скупштина је са 38 гласа за,  без гласова против,   и уздржаних, усвојила 

следећи  

 

Д н е в н и   р е д: 

 

 

1. Предлог статута града Чачка  

 

2. Предлог одлуке о  јавном задуживању града Чачка 

 

3. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину 

суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка 

 

4. Предлог плана генералне регулације за делове насељених места Мршинци и 

Слатина - секундарни центар 

 

5. Предлог плана детаљне регулације „Љубић 2“  

 

6. Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа на подручју града Чачка 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут „Градског позоришта Чачак“ 

Чачак 

 

8. Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  

 

9. а) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак  за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора  

    ЈП „Градац“ Чачак број 06-16/2019-II од 2. априла 2019. године 

 

10. Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ 

Чачак за 2018. годину 

 

11. Извештај о раду Дома културе Чачак за 2018. годину 

 

12. Предлог одлуке о давању сагласности ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 

приступање „Туристичкој организацији регије Западна Србија“    

 

13. Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“за 2018. годину 

 

14. Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак  за 2018. годину 

 

15. а) Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на 

    територији града Чачка за 2018. годину 

 

б) Предлог Годишњег Плана рада Градског штаба за ванредне ситуације на  

    територији града Чачка за 2019. годину 

 

16. Предлог решења о давању на коришћење пословног простора у јавној својини 

града Чачка Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ 
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17. Предлог решења о давању на коришћење пословног простора у јавној својини 

града Чачка Туристичкој организацији Чачка 

 

18. Предлог решења о споразумном давању земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „Zorpeks 

Kargo“ Чачак 

 

19. Предлог решења о споразумном давању земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „9. септембар-

Tissue Converting“ доо Горњи Милановац 

 

20. Предлог решења о размени непокретности у КО Љубић и КО Трбушани 

 

21. Предлог решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка 

Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју 

„Зрачак“ Чачак и школи за основно и средње образовање „1. новембар“ Чачак 

 

22. Предлог решења о давању претходне сагласности Атлетском клубу „Чаак“ да 

назив клуба може да садржи назив града Чачка  

 

23. Предлог одлуке о измени одлуке о поверавању права управљања и коришћења -  

локација стари Технос  

 

24. Предлог решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка 

Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“  

 

25. Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања 

у предшколским установама чији је оснивач град Чачак 
 

26. Предлог плана детаљне регулације за  планирани аеродром – Прељина 

 

27. Предлог одлуке о привременим објектима 

 

28. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању јавних зелених 

површина  

 

29. Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину 

 

30. Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2019. години 

 

31. Предлог закључка о приступању измени и допуни Пословника Скупштине града 

Чачка 

 

32. Предлози за промену појединих чланова радних тела Скупштине      

 

33. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

34. Одборничка питања и одговори 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог статута града Чачка  

 

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 начелу. 

 

У претресу су учествовали  Мирослав Робајац, Драгутин Ђуровић, Милорад 

Јевђовић, Виолета Марковић, Станимир Бејлић и  Александар Максимовић.  

 

За реч се по члану 50. Пословника јавио одборник Драгутин Ђуровић.  

 

Виолета Марковић се јавила да укаже на повреду члана 148. Пословника 

 

Председник Скупштине је у вези са овим дао објашњење,  а затим на основу 

члана 150 Пословника одборнику Виолети Марковић изрекао меру опомене јер је 

добацивала са места. 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог статута у начелу. 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против,   ни уздржаних,  донела  

Статут  у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог статута у 

целини. 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против,   и уздржаних,  донела 

 

СТАТУТ 

ГРАДА ЧАЧКА, 

   

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

 

 Статут  је саставни део записника.  

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о  јавном задуживању града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Радован Шеварлић, Андрија Миликић, Александар 

Максимовић, Раденко Луковић и Милан Бојовић помоћник градоначелника.  
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 Председник Скупштине је закључио претрес,  па је ставио на гласање Предлог 

одлуке. 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против,   и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

 О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима 

                             и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра 

                             зони града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Бранкица Јелић, 

директор Градске стамбене агенције. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу није било  учесника па је   Председник Скупштине  закључио 

претрес у начелу и ставио на гласање Предлог одлуке у начелу. 

 

Скупштина је са 31 гласом за, без гласова против,   ни уздржаних,  донела  

Одлуку  у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог одлуке у 

целини. 

 

Скупштина је са 32 гласа за, без гласова против,   и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА 

 И НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА УРЕЂЕЊА ФАСАДА ЗГРАДА 

 У ЕКСТРА ЗОНИ ГРАДА ЧАЧКА, 

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:Предлог плана генералне регулације за делове насељених 

                                 места Мршинци и Слатина - секундарни центар 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Наташа Стругаревић представник обрађивача 

ЈП“Градац“. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 
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У претресу су учествовали  Тихомир Ђуровић и Драган Штављанин.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог плана у начелу. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против,   и уздржаних,  донела  План  

у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог плана у 

целини. 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против,   и уздржаних,  донела 

 

П Л А Н 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕЛОВЕ НАСЕЉЕНИХ 

МЕСТА МРШИНЦИ И СЛАТИНА - СЕКУНДАРНИ ЦЕНТАР, 

  

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

 

 План  је саставни део записника.  

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације „Љубић 2“  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић представник обрађивача 

а.д. „Урбанпројект“ 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу није било  учесника па је Председник Скупштине закључио претрес 

у начелу и ставио на гласање Предлог плана у начелу. 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против,   и уздржаних,  донела  План  

у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог плана у 

целини. 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против,   и уздржаних,  донела 

 

П Л А Н 

 ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЉУБИЋ 2“, 

  

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

 

 План  је саставни део записника.  

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о мрежи јавних основних школа 
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                               на подручју града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Милка Станковић 

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

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. 

 

СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности 

                               на Статут „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Братислав Јанковић вд 

директор Градског позоришта. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали   Љиљана Миловановић  и Душан Радојевић, члан 

градског већа.   

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

Председник Скупштине је у 12 сати и 50 минута одредио паузу  од 10 минута. 

 

 Скупштина је наставила са радом у 13 сати и 5 минута. 

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа 

                             за водоснабдевање „Рзав“ Ариље  

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове и председник радног тима за 

израду оснивачког акта. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак  за 2018. годину 

 

         б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора  

                   ЈП „Градац“ Чачак број 06-16/2019-II од 2. априла 2019. године 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Драган 

Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали   Милка Владисављевић, Светомир Стаменковић и 

Драгутин Ђуровић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Извештај о пословању Установе за физичку културу 

                                Спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Милош Ставанић, 

директор СЦ „Младост“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Дома културе Чачак за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Радисав Луковић, 

директор Дома културе Чачак.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали   Миладинка Ђукић, Душан Радојевић, члан Градског 

већа и Гордана Марјановић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА. Предлог одлуке о давању сагласности ЈУ „Туристичка 

                                         организација Чачка“ за приступање „Туристичкој организацији  

                                         регије Западна Србија“    

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Јавне установе „Туристичка 

                                        организација Чачка“ за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Војин Јаковљевић, 

директор „Туристичке организације Чачка“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали   Светомир Стаменковић, Миладинка Ђукић и Душан 

Радојевић, члан Градског већа. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ 

                                          Чачак  за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Бранкица Јелић, 

директор Градске стамбене агенције. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Миладинка Ђукић, Ило Михајловски и Мирослав 

Робајац.   

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Бранкица Јелић, 

директор Градске стамбене агенције.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА. а) Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне 

                                            ситуације на територији града Чачка за 2018. годину 

 

   б) Предлог Годишњег Плана рада Градског штаба за ванредне   

       ситуације на територији града Чачка за 2019. годину 

 

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

начелник Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ило Михајловски, Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника и Славица Драгутиновић, члан Градског већа.    

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење пословног простора у  

                                          јавној својини града Чачка Градској библиотеци „Владислав  

                                          Петковић Дис“ 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење пословног 

                                                простора у јавној својини града Чачка Туристичкој  

                                                организацији Чачка 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Александар Максимовић.   

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о споразумном давању земљишта ранијем  

                                             власнику непокретности која је била предмет  

                                             експропријације од предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак 

 

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

председник Комисије за грађевинско земљиште.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о споразумном давању земљишта ранијем  

                                              власнику непокретности која је била предмет  

                                              експропријације од предузећа „9. септембар-Tissue  

                                              Converting“ доо Горњи Милановац 

 

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

председник Комисије за грађевинско земљиште.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о размени непокретности 

                                          у КО Љубић и КО Трбушани 
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 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Миленко Поповић, 

председник Комисије за грађевинско земљиште.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење објекта у јавној  

                                                својини града Чачка Установи за дневни боравак деце,  

                                                младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак 

                                                и школи за основно и средње образовање „1. новембар“  

                                                Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог решења о давању претходне сагласности  

                                                   Атлетском клубу „Чаак“ да назив клуба може да садржи 

                                                   назив града Чачка  

 

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

секретар Скупштине града Чачка. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени одлуке о поверавању права 

                                                  управљања и коришћења -  локација стари Технос  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење објекта 

                                                        у јавној својини града Чачка Градској библиотеци  
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                                                       „Владислав Петковић Дис“  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о утврђивању економске цене програма  

                                                 васпитања и образовања у предшколским установама 

                                                 чији је оснивач град Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Владимир Гојгић, 

начелник Градске управе за ЛЕР. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Драгутин Ђуровић. 

 

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

начелник Градске управе за ЛЕР. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације за 

                                                    планирани аеродром – Прељина 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

„Урбанпројект“ д.о.о.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали   Александар Максимовић и Игор Трифуновић, 

председник Скупштине града Чачка. 

 

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

представник обрађивача „Урбанпројект“ д.о.о.  

 

 х х х 

 

 Председник Скупштине је у 15 сати и 35 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине прекинуо седницу и наставак заказао за среду, 24. 

априла 2019. године  у 10 сати. 
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х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у среду, 24. априла  2019. године,  у 10 сати и 

26 минута. 

 

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

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку,  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 41 одборник и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници    Звонко Митровић,  Милош Марић, Милан Драшкић, др Весна Новаковић, 

Антонела Луковић, проф. др Мирослав Спасојевић, Биљана Радивојевић, Горан 

Видојевић, Бошко Обрадовић, др Милан Рогановић, Миленко Каличанин, Александар 

Танасковић, Биљана Рубаковић, Ацо Ђенадић, Драган Ћендић, проф. др Предраг 

Ружичић, Милош Ракоњац, Ђорђе Шипетић, Радмила Живковић, Радисав Рацковић, 

Милисав Марјановић, Александар Божовић, Александар Сретеновић,  Предраг Јевтић, 

Оливера Матовић, др Аница Слијепчевић, др Александар Радојевић, Виолета Марковић 

и Јоле Пешић   

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог плана у начелу. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против,   ни уздржаних,  донела  План  

у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог плана у 

целини. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против,   и уздржаних,  донела 

 

П Л А Н 

 ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНИ 

АЕРОДРОМ – ПРЕЉИНА, 

  

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

 

 План  је саставни део записника.  

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о привременим објектима 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 
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Пошто се нико није јавио за реч председник Скупштине је закључио претрес у 

начелу и ставио на гласање Предлог одлуке у начелу. 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против,   и уздржаних,  донела  

Одлуку  у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог одлуке у 

целини. 

 

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, али  није  тражила да се Скупштина 

о томе изјасни. Одборница се извинула због поступка који је учинила првог дана 

заседања уз објашњење да је „вођена емоцијама“ и убеђена да је погрешно поступила 

осудивши понашање одборника Скупштине града. 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против,   ни уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

  О ПРИВРЕМЕНИМ ОБЈЕКТИМА, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке 

                                                  о одржавању јавних зелених површина  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовала  Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог одлуке у начелу. 

 

Скупштина је са 34 гласа за, без гласова против,   и уздржаних,  донела  Одлуку  

у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог одлуке у 

целини. 

 

Скупштина је са 34 гласа за, без гласова против,   и уздржаних,  донела 
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О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ  

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог програма подршке за спровођење 

                                                     пољопривредне политике и политике руралног 

                                                     развоја за подручје територије града Чачка 

                                                     за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Владимир Гојгић, 

начелник Градске управе за ЛЕР. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали   Ило Михајловски, Светомир Стаменковић, Милан 

Лукић, члан Градског већа, Драган Штављанин, Радован Шеварлић и  Оливера Мартаћ. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог програма у начелу. 

 

Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против,   и уздржаних,  донела  Програм  

у начелу. 

 

Приликом изјашњавања 42 гласа је било за, па је председник Скупштине изразио 

сумњу у тачност бројања, јер је претходно утврђени кворум био 41, па је тражио да 

Стручна служба пребројавањем утврди број присутних одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 45 одборника. 

 

 Председник Скупштине је поново ставио на гласање  Предлог програма у 

начелу. 

 

Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против,   ни уздржаних,  донела  

Програм  у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог програма у 

целини. 

 

Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против,   и уздржаних,  донела 

 

П Р О Г Р А М 

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
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у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.  

 

Програм  је саставни део записника.  

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину коришћења 

                                        подстицајних средстава у пољопривреди у 2019. години 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Владимир Гојгић, 

начелник Градске управе за ЛЕР. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали  Радован Шеварлић, Тихомир Ђуровић, Драган 

Штављанин, Оливера Мартаћ, Светлана Пауновић, Мирослав Робајац и Милан Лукић, 

члан Градског већа. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог одлуке у начелу. 

 

Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против,   и уздржаних,  донела  Одлуку  

у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог одлуке у 

целини. 

 

Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против,   и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2019. ГОДИНИ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог закључка о приступању измени и допуни  

                                                Пословника Скупштине града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар Максимовић, 

председник Савета за статут, друге прописе и организацију. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

против,   ни уздржаних,  донела 

 

 З А К Љ У Ч А К 

О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.  

  

 Закључак  је саставни део записника.  

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлози за промену појединих чланова 

                                                  радних тела Скупштине      

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су председници 

одборничких група.  

 

Александар Максимовић,   председник Одборничке групе  „Александар Вучић – 

Србија побеђује“  предложио је да се: 

 

- у Савету за буџет и финансије изврши замена председника и једног члана, тако 

што се разрешава Јоле Пешић, председник Савета, Раденко Луковић и Александар 

Сретеновић, чланови Савета, а бирају се  Раденко Луковић за председника Савета, 

Јасменка Луковић и Иван Логвинов, за чланове  Савета. 

 

-у Савету за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине 

изврши замена заменика председника и једног члана, тако што се разрешавају Ђорђе 

Шипетић, заменик председника и Милун Кузмановић, члан Савета, а бирају се Радован 

Шеварлић, за заменика председника и Бојан Вукосављевић, за члана Савета. 

 

-у Савету за здравље изврши замена два члана, тако што се разрешавају Аница 

Слијепчевић и Милан Рогановић, чланови Савета, а бира се Тања Стовраг  за члана  

Савета. 

 

-у Савету за социјалну заштиту и остале друштвене делатности изврши замена 

председника и три члана, тако што се разрешавају Биљана Рубаковић, председник и 

Слободан Николић, Мирослав Спасојевић и Мирјана Милић, чланови Савета, а бирају 

Драган Радовановић, Гордана Марјановић  и  Кристина Јевтовић, за чланове  Савета. 

 

- у Комисији  за кадрове и мандатно-имунитетска питања изврши замена два 

члана, тако што се разрешава Милош Марић и Оливера Матовић, чланови Комисије, а 

бира Станимир Бјелић, за члана Комисије. 

 

-у Савету за статут, друге прописе и организацију изврши замена  члана Милице 

Прокић, тако да се   бира  Никола Наумовић, за члана Савета. 

 

- у Комисији  за  притужбе и предлоге изврши замена председника и два члана, 

уместо Милице Прокић, председника Комисије,  Виолете Марковић и Александра 

Сретеновић, чланова Комисије, а бирају се Владимир Радосавчевић за председника и  

Милош Павловић и  Милка Владисављевић, за чланове Комисије. 

 

- у Савету за пољопривреду изврши замена три члана, тако што се разрешавају 

Радисав Рацковић, Милош Милекић и Светлана Пауновић, чланови Савета, а бирају се 

Радован Шеварлић, Раде Кулашевић и Оливера Мартаћ, за чланове Савета. 

 



20 

 

- у Савету за јавни ред и мир изврши замена три члана, тако што се разрешавају 

Татјана Рогановић, Владимир Димитријевић и Горан Видојевић, чланови Савета, а 

бирају се Биљана Јаковљевић,  и Миладинка Ђукић  за чланове Савета. 

 

- у Савету за локални економски развој изврши замена три члана, тако што се 

разрешавају Обрад Павловић, Драган Ћендић и Марија Ћумуровић, чланови Савета, а 

бирају се Бранко Дабовић, Симо Шулубурић и Оливера Милинковић, за чланове 

Савета. 

 

- у Корисничком савету јавних служби изврши замена председника и четири 

члана, тако што се разрешава Миленко Каличанин, председник Корисничког савета и 

Милош Марић, Иван Видојевић, Александра Ћурчић и Братислав Танасковић, чланови 

Корисничког савета, а бирају се Милијан Минић, за председника и  Братислав 

Стојановић, Милош Максимовић и Марко Достанић, за чланове Корисничког савета. 

 

-у Комисији за одређивање назива улица изврши замена председника и четири 

члана, тако што се разрешавају Милош Марић, председник и Ацо Ђенадић, Радивоје 

Домановић, Душко Савић и Александар Радојевић, чланови Комисије, а бирају се 

Андрија Миликић, за председника Комисије, Срећко Ниџовић, Милош Белопавловић, 

Матија Братуљевић   и  Ивана Вукајловић, за чланове  Комисије. 

 

- у Комисији за обележавање празника и доделу признања изврши замена два 

члана, тако што се разрешавају Предраг Јевтић и Славко Борисављевић, чланови 

Комисије, а бира се  Дарко Василић, за члана Комисије. 

 

-у Савету за младе изврши замена четири члана, тако што се разрешавају  

Александар Божовић,  Милош Ракоњац, Александар Симоновић и Антонела Луковић, 

чланови Савета, а бирају се Сузана Вукић,  и Миланко Кривокућа, за чланове  Савета. 

 

-у Комисији за равноправност полова и подршку породици изврши замена 

председника и два члана, тако што се разрешавају Радмила Живковић, председник и   

Јованка Родић и Зорица Кнежевић, чланови Комисије, а бирају Мирослава Ћирковић и 

Јасмина Петковић, за чланове  Комисије. 

 

Ило Михајловски,   председник Одборничке групе  „ ПУПС-ЈЧ“  предложио је  

Милорада Јевђовића, за председника Савета за социјалну заштиту и остале друштвене 

делатности,  Братислава Ћурчића, за члана Комисији  за кадрове и мандатно-

имунитетска питања, Бранку Павловић за члана Корисничког савета  јавних служби, 

Марину Недовић за члана Савета за младе. 

 

 Наташа Цвијовић,   председник Одборничке групе  „Ивица Дачић--СПС- ЈС“  

предложила је - Наду Лазовић, за члана  Савета  за здравље, Стефана Пантелић, за 

члана Савета за јавни ред и мир, Наташу Цвијовић за члана Комисије за обележавање 

празника, Владимира Словића за члана Савета за младе, и председника Комисије за 

равноправност полова и подршку породици. 

 

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

дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 
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                                                  имунитетска питања 

 

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

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

обавестио Скупштину да се Предлог решења о именовању директора Центра за 

социјални рад града Чачка повлачи са дневног реда, јер није стигла сагласност 

Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

Председник Комисије је затим  изнео предлоге које је Комисија утврдила на 

седницама одржаним 15. и 22. априла  2019. године и то : 

 

1. Предлог решења о именовању директора Дома здравља “Чачак” Чачак 

 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног 

одбора Народног музеја Чачак 

 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног 

одбора Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

 

4.  Предлог решења о престанку мандата одборника 

 

5.  Предлог решења о именовању директора  Установе за дневни боравак деце, 

младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“  Чачак 

 

6.  Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног 

одбора  Центра за социјални рад града Чачка 
 

7.  Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног 

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

развоју „Зрачак“  Чачак 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  

 

 У претресу су учествовали  Виолета Марковић, Наташа Цвијовић, Игор 

Трифуновић и Немања Трнавац, члан Градског већа. 

 

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

Скупштине. 

 

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

Наташа Цвијовић није била задовољна одговором, али  није  тражила да се Скупштина 

о томе изјасни. 

 

 Право на реплику, на основу члаан 145. Пословника о раду Скупштине, 

искористили су Виолета Марковић,  Наташа Цвијовић и Немања Трнавац. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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



22 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

  

 Председник Скупштине је питао одборника Ила Михајловског да ли је задовољан 

достављеним одговором. 

 

    Ило Михајловски  је изјавио да је задовољан одговором. 

 

 Затим је председник Скупштине питао одборнике да ли има нових  одборничких 

питања. 

 

 Није било нових одборничких питања. 

 

х х х 

 

Председник Скупштине је, у 13 сати и 10 минута, одредио паузу у раду 

Скупштине у трајању од 10 минута на  основу члана 132. Пословника, одредио дан за 

гласање, одмах након паузе.  

 

Скупштина је наставила рад у 13 сати и 30 минута. 

   

 Председник Скупштине је замолио Стручну службу да утврди број присутних 

одборника.    

 

 Пребројавањем присутних утврђено је да седници присуствује 42 одборника  па је 

председник констатовао  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. 

 

ШЕСТА ТАЧКА 

 

 Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

 О  МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ „ГРАДСКОГ 

ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

    

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 
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 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

  О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

„РЗАВ“ АРИЉЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ДЕВЕТА ТАЧКА:   

 

  а)  Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 

  

  Усваја се Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину, који је 

усвојио Надзорно одбор ЈП „Градац“ Чачак, на седници одржаној 2. априла 2019. 

године, број 06-16/2019-II. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б)  Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 06-16/2019-II ОД 2. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ, 

  

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

   Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2018. годину, који је усвојио Управни одбор Установе за физичку 

културу Спортски центар „Младост“ Чачак, на седници одржаној 28. јануара 2019. 

године, број 65/1. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:   

 

    Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај  о раду Дома културе Чачак за 2018. годину, који је усвојио 

Управни одбор Дома културе Чачак, на седници одржаној 26. фебруара 2019. године 

број 160. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

 ЗА ПРИСТУПАЊЕ „ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РЕГИЈЕ 

 ЗАПАДНА СРБИЈА“ ,   

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај  о  раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 

2018. годину, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Туристичка организација 

Чачка“, на седници одржаној 7. марта 2019. године, број УО-5/2019. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

   Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Годишњи Извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2018. 

годину, који је усвојио Управни одбор „Градске стамбене агенције“ Чачак, на седници 

одржаној 28. марта 2019. године, број 47/19. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  
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 а)  Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се  Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка за 2018. годину. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 б)  Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

ГОДИШЊИ ПЛАН 

  РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ, 

 

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

 

 План  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ – ДИС“, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА ТУРИСТИЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧАЧКА, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 Р Е Ш Е Њ Е 
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 О СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД 

ПРЕДУЗЕЋА „ZORPEKS KARGO“ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД 

ПРЕДУЗЕЋА „9. СЕПТЕМБАР-TISSUE CONVERTING“ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ У КО ЉУБИЋ И КО ТРБУШАНИ, 

   

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

 

 Решење је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

УСТАНОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК И ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 
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 Р Е Ш Е Њ Е 

 О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ АТЛЕТСКОМ КЛУБУ „ЧААК“ ДА 

НАЗИВ КЛУБА МОЖЕ ДА САДРЖИ НАЗИВ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПРАВА УПРАВЉАЊА 

И КОРИШЋЕЊА – ЛОКАЦИЈА СТАРИ ТЕХНОС, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЧАЧКА ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ – ДИС“, 

 

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

 

Решење је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА 

 И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

 ГРАД ЧАЧАК,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  

 

 *Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 
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 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

тако што се разрешавају: Јоле Пешић, дужности председника,  Раденко Луковић и 

Александар Сретеновић, дужности чланова Савета, а бирају  се Раденко Луковић,   за 

председника Савета, Јасменка Луковић и Иван Логвинов,  за чланове  Савета. 

 

*Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ  ДВА  ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

  

тако што се разрешавају Ђорђе Шипетић и Милун Кузмановић, а бирају Радован 

Шеварлић и Бојан Вукосављевић. 

 

*Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА     

   САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ, 

 

тако што се разрешавају Аница Слијепчевић и Милан Рогановић, а бирају Тања 

Стовраг и Нада Лазовић. 

 

*Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА  

И  ТРИ ЧЛАНА  САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТАЛЕ 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

  

тако што се разрешавају  Биљана Рубаковић,дужности председника, Слободан 

Николић, Мирослав Спасојевић и Мирјана Милић, дужности чланова  а бирају 

Милорад Јевђовић, за председника,  Драган Радовановић, Гордана Марјановић и 

Кристина Јевтовић, за чланове. 

 

*Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА     

   КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА, 

 

тако што се разрешавају Милош Марић и Оливера Матовић, а бирају Братислав Ћурчић 

и Станимир Бјелић. 

 

 *Скупштина је донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА СТАТУТ, ДРУГЕ 

ПРОПИСЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ  

 

тако што Милици Прокић, престаје дужност члана Савета.   

  

*Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА СТАТУТ, ДРУГЕ ПРОПИСЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЈУ  

 

тако што се бира: Никола Наумовић. 

 

 *Скупштина је донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИТУЖБЕ И 

ПРЕДЛОГЕ, 

 

тако што Милици Прокић, престаје дужност председника Комисије. 

 

 

*Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА  И РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ    

  ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИТУЖБЕ И ПРЕДЛОГЕ, 

  

тако што се разрешавају Виолета Марковић и Александар Сретеновић, а бирају  

Владимир Радосавчевић, за председника, а Милош Павловић и Милка Владисављевић 

за чланове. 

 

*Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ТРИ ЧЛАНА     

   САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 

 

тако што се разрешавају  Радисав Рацковић, Милош Милекић и Светлана Пауновић, а 

бирају Радован Шеварлић, Раде Кулашевић и Оливера Мартаћ. 

 

*Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ТРИ ЧЛАНА     

   САВЕТА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР, 

 

тако што се разрешавају Татјана Рогановић, Владимир Димитријевић и Горан 

Видојевић, а бирају Биљана Јаковљевић, Миладинка Ђукић и Стефан Пантелић. 
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*Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ТРИ ЧЛАНА     

   САВЕТА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, 

 

тако што се разрешавају Обрад Павловић, Драган Ћендић и Марија Ћумуровић, а 

бирају  Бранко Дабовић, Симо Шулубурић и Оливера Милинковић. 

 

*Скупштина је са 41 гласом  за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА  

И  ЧЕТИРИ ЧЛАНА КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ, 

  

тако што се разрешавају Миленко Каличанин, дужности председника, Милош Марић, 

Иван Видојевић, Александра Ћурчић и Братислав Танасковић дужности чланова, а 

бирају Милијан Минић, за председника, Братислав Стојановић, Милош Максимовић, 

Бранка Павловић и Марко Достанић за чланове.. 

 

*Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА  

И  ЧЕТИРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, 

  

тако што се разрешавају Милош Марић дужности председника, Ацо Ђенадић, Радивоје 

Домановић, Душко Савић и Александар Радојевић, дужности чланова, а бирају  

Андрија Миликић, за  председника, Срећко Ниџовић, Милош Белопавловић, Матија 

Братуљевић  и  Ивана Вукајловић за чланове. 

 

*Скупштина је са 42 гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА     

    КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА, 

 

тако што се разрешавају Предраг Јевтић и Славко Борисављевић, а бирају Наташа 

Цвијовић и Дарко Василић. 

 

*Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ     

ЧЕТИРИ  ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ, 

  

тако што се разрешавају Александар Божовић, Милош Ракоњац, Александар 

Симоновић и Антонела Луковић, а бирају Миланко Кривокућа, Владимир Словић,  

Марина Недовић   и  Сузана Вукић. 

 



31 

 

*Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против  и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА  

И  ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

И ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ, 

  

тако што се разрешавају Радмила Живковић, дужности председника, Јованка Родић и 

Зорица Кнежевић, дужности чланова, а бирају  Владимир Словић за председника,  

Мирослава Ћирковић и Јасмина Петковић за чланове. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

1) Скупштина је са 40 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

 РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Александар Пајовић. 

 

2) Скупштина је са 41 гласом за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Анђелија Чвркић,  а именује Дејан Петровић. 

 

3) Скупштина је са 40 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Лела Шћеповић, а именује Маријана Тодоровић. 

 

4)  Скупштина  је донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 

 Утврђује се да је Милици Прокић, изабраној са изборне листе Двери – за спас 

Чачка – Бошко Обрадовић, престао мандат одборника Скупштине града Чачка, због 

наступања смрти 11. априла 2019. године. 

 

5) Скупштина је са 38 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 
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РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Ана Јаковљевић. 

 

6) Скупштина је са 41 гласом за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Наташа Милић,  а именује  Сања Ђоковић. 

 

7) Скупштина је са 40 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

 ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ  

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Иван Павловић, а именује Сретен Радојичић. 

 

 Решења су саставни део записника.  

 

 Председник Скупштине је обавестио да о изнетим  повредама Пословника није 

било захтева да се Скупштина о томе изјасни у дану за гласање. Захвалио се Месној 

заједници Коњевићи, на уступању простора Дома културе, за потребе одржавања 

седнице Скупштине и свима пожелео срећне предстојеће празнике. 

 

* * * 

 

 Председник Скупштине, Игор Трифуновић је, с обзиром да је дневни ред  

исцрпљен, закључио двадесетосму  седницу Скупштине у 14  сати. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-50/19-I 

23. и 24. априла  2019. године  

 

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Мирослав  Петковић                                                              Игор Трифуновић 
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Извод из Записника са 28. седнице усвојен је на 29. седници Скупштине града 

Чачка, одржаној  25, 26. и 27. јуна 2019. године. 


