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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ДВАДЕСЕТДЕВЕТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 25. 26. и 27. јуна  2019. године, 

 у Дому културе, у Пријевору 

 

 

Седница је почела рад у 10 сати и 30 минута.  

 

 Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине отворио и 

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 40 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници првог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Звонко Митровић, Милан Максимовић, 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, др Тања Стовраг и Јоле Пешић.  

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и 

представници средстава јавног информисања. 

 

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

28. седнице Скупштине од  23. и 24. априла   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 39 гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних,  донела 

следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са 28. седнице Скупштине  од   23. и 24. априла 

2019. године, без примедаба. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу. 
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             Затим је ставио на гласање предлог дневног реда. 

 

  Скупштина је са 38 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 завршном рачуну буџета града Чачка за 2018. годину са 

извештајем о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног 

рачуна буџета града Чачка за 2018. годину  

 

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

ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину  

 

4. Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину 

 

5. а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ 

Ариље број 515/2019  од 21. фебруара 2019. године  

 

6.  а) Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод“ Чачак број 4/14 од 10. маја 2019. године  

 

7.  Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину  

 

8.  а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци број 6/2019 од 2. априла 2019. године 

 

9.  а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак број 1109/19 од 24. априла 2019. године 

 

10. а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Чачак“ Чачак број 1398 од 27. фебруара 2019. године 

 

      11.а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину 

 

 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  

 ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 292-3 од 27. марта 2019. године 
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12. Извештај Градског већа  о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за 

период 01.01. – 31.03.2019. године  

 

13. Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2018. годину 

 

14. Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“  Чачак за 2018. годину 

 

15. Извештај  о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2018. годину 

 

16. Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину 

 

17. Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2018. годину  

 

18. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2018. годину 

 

19. Извештај о раду установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са 

сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину 

 

20. Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2018. годину 

 

21. Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину 

 

22. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта 

Чачак“ Чачак за 2019. годину 

 

23. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне 

полиције града Чачка за 2019. годину 

 

24. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији 

града Чачка за 2019. годину 

 

25. Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

 

26. Предлог одлуке о измени одлуке о организовању Установе Градска библиотека 

„Владислав Петковић  Дис“ 

 

27. Предлог одлуке о изменама одлуке о Градском правобранилаштву 

 

28. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом фискултурне сале на 

кп. бр. 860/1 КО Трнава  

 

29. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом топловода – 

вреловода у Љубићској улици и улици 10 

 

30. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом фекалне канализације 

у Горњој Трепчи, Доњој Трепчи, Мојсињу и Станчићима 

 

31. Предлог решења о размени делова кп. бр. 3493 и кп. бр. 5161 обе КО Чачак 
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32. Предлог решења о размени делова кп. бр. 5708 и кп. бр. 5691/2 обе КО Чачак 

 

33. Предлог одлуке о изменама Одлуке о изради Плана детаљне регулације 

„Индустријска зона-Коњевићи“   

 

34. Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета за популациону политику 

града Чачка 

 

35. Предлог решења о образовању Комисије за решавање стамбених потреба ратних 

војних инвалида и породица палих бораца 

 

36. Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у 

предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2019/2020. 

години 

 

37. Предлог одлуке о такси превозу  

 

38. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка 

 

39. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту 

 

40. Предлози за промену појединих чланова радних тела 

 

41. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

42. Одборничка питања и одговори 

 

Председник Скупштине се пре преласка на рад на седници захвалио Месној 

заједници Пријевор на уступању простора Дома културе Скупштини, ради одржавања 

седнице.  

 

Одборницима се у име Месне заједнице Пријевор обратио одборник Мирослав 

Робајац, који је поздравио све присутне и пожелео им да се угодно осећају у овој месној 

заједници и Дому културе и посебно изразио захвалност градском руководству што је 

одлучило да се данашња седница одржи овде.  

 

 

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  36  гласова за, без гласова против,   и уздржаних,  

донела 

 

О Д Л У К У 
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О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

  

тако што се верификује мандат  Ивану Видојевићу. 

 

Одлука је саставни део записника. 

 

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 завршном рачуну буџета града Чачка 

                              за 2018. годину са извештајем о ревизији консолидованих  

                              финансијских извештаја Завршног рачуна буџета града Чачка 

                              за 2018. годину  

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Никола Наумовић, Андрија Миликић, Јасменка 

Луковић, Милка Владисављевић, Љиљана Миловановић, Мирослав Робајац, Радован 

Шеварлић, Раденко Луковић, Душан Радојевић члан Градског већа, Александар 

Максимовић, Велимир Дробњак, члан Градског већа, Милорад Јеврђовић и Мирјана 

Ђоковић, помоћник градоначелника. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

По члану 50. Пословника о раду Скупштине за реч се јавила Љиљана 

Миловановић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне 

                              програма 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. 
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У претресу је учествовао Раденко Луковић.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Извештај о пословању ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. 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 Драгутин Ђуровић, Раденко Луковић,   Светомир 

Стаменковић и Александар Максимовић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Недељко 

Милосављевић, представник ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

 

По члану 50. Пословника о раду Скупштине за реч се јавио Драгутин Ђуровић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ПЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину  

 

               б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора  

               ЈП   „Рзав“ Ариље број 515/2019  од 21. фебруара 2019. године  

 

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 Јасменка Луковић, Раденко Луковић, Александар 

Максимовић и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

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

директор ЈП „Рзав“ Ариље. 

 

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) Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. годину  

 

                   б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  

                       ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/14 од 10. маја 2019. године  

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран 

Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали  Андрија Миликић, Гордана Марјановић, Драгутин 

Ђуровић, Светомир Стаменковић, Раденко Луковић, Александар Максимовић, и  

Милан Бојовић и Владан Милић, помоћници градоначелника. 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

х  х х  

 

На основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине је 

у 15 сати и 30 минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати и 30 минута. 

 

 Скупштина је наставила са радом у 16 сати и 30 минута. 

 

СЕДМА ТАЧКА: Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Петар Домановић, 

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Станимир Бјелић, Светомир Стаменковић, Мирослав 

Робајац, Раденко Луковић и Мирјана Ђоковић и Владан Милић, помоћници 

градоначелника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Петар Домановић, 

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 

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) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину 

 

                 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 

                     ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 6/2019 од 2. априла 2019. године 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Миодраг 

Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Милорад Јевђовић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Миодраг Јаћимовић, 

директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 

  

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

                                    за 2018. годину  

 

                    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног  

                        одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1109/19 од 24. априла  

                        2019. године 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган 

Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ивана Вукајловић, Светомир Стаменковић, Мирослав 

Робајац и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника.   

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драган Николић, 

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 

 

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) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину 

 

                    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног  

                       одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1398 од 27. фебруара 2019. године 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Данко 

Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Велимир Дробњак, 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. 

 

     ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

                                                   за 2018. годину 

 

                                     б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку   

                                                    Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број  

                                                    292-3 од 27. марта 2019. године 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран 

Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ 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. 
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Извештај Градског већа  о раду јавних предузећа чији 

                                        је оснивач град Чачак за период 01.01. – 31.03.2019. године  

 

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

начелник Градске управе за ЛЕР.    
 

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. 

х х х 

 

 Председник Скупштине је, на основу члана 157. Пословника о раду Скупштине, 

у 19 сати прекинуо седницу и наставак заказао за среду, 26. јун 2019. године  у 10 сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у среду, 26. јуна 2019. године, у 10 сати и 10 

минута. 

 

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

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници на почетку, према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 28 одборника и да 

постоји кворум за рад.  

 

Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Милијан Минић, Андрија Миликић, Звонко Митровић, Александар 

Мијаиловић, Милан Максимовић, Милош Марић, Милан Драшкић, др Весна 

Новаковић, Антонела Луковић, проф. др Мирослав Спасојевић,  др 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, Иван Видојевић, Предраг Јевтић, Оливера Матовић, др Аница 

Слијепчевић, др Александар Радојевић, Виолета Марковић, др Тања Стовраг и Јоле 

Пешић.  

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Делфина Рајић, директор 

Народног музеја Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Миладинка Ђукић и Гордана Марјановић. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Делфина Рајић, 

директор Народног музеја Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“  

                                          Чачак за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар Дачић, в.д. 

директора Уметничке галерије “Надежда Петровић“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 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. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Извештај  о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић 

                                        Дис“ за 2018. годину 

 

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

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Гордана Марјановић,  Јасменка Луковић, Мирослав 

Робајац и Александар Максимовић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Богдан Трифуновић, 

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град  

                                          Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2018. годину 

 

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

представник Међуопштинског историјског архива. 
 

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. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ 

                                               Чачак за 2018. годину  
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Никитовић, 

директор Установе   за КОД “Коста Новаковић“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Миладинка Ђукић и Велимир Дробњак, 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. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Центра за стручно  

                                             усавршавање Чачак за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Горица Станојевић, 

директор Центра за стручно усавршавање. 
 

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: Извештај о раду установе за дневни боравак деце, младих и  

                                             одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак 

                                             за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Ана Јаковљевић, 

директор Установе „Зрачак“ Чачак.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Гордана Марјановић, Славица Другутиновић, члан 

Градског већа и Мирослав Робајац. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Ана Јаковљевић, 

директор Установе „Зрачак“ Чачак.   

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка 

                                        за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Гордана Марјановић, Јасменка Луковић, Ило 

Михајловски, Миладинка Ђукић и Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 



12 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка. 

  

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ 

                                                Чачак за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Миљана Точиловац, 

представник доо “Научно технолошки парк Чачак“ Чачак.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Душан Радојевић и Велимир Дробњак, чланови 

Градског већа и Милица Дачић, заменик градоначелника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Миљана Точиловац, 

представник доо “Научно технолошки парк Чачак“ Чачак.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                                  „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2019. годину 

 

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

представник „Градског позоришта Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Нада Лазовић и Душан Радојевић, члан Градског 

већа. 

 

На питања изнета у току претреса одговарао је  Војин Малетковић, представник 

„Градског позоришта Чачак“ Чачак. 

 

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 давању сагласности на Годишњи план  

                                                   рада комуналне полиције града Чачка за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милена Јовановић, 

начелник Комуналне полиције.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Александар Максимовић и Нада Лазовић.   

 



13 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Милена Јовановић, 

начелник Комуналне полиције.   

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

х х х 

 

 Председник Скупштине је, на основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, 

у 14 сати и 10 минута, одредио паузу у раду Скупштине до 15 сати и 30 минута.  

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у 15 сати и 35 минута. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде  

                                                       II реда на територији града Чачка за 2019. годину 

 

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 је учествовао Радован Шеварлић. 

 

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 измени Одлуке о усклађивању 

                                                 оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

                                                „Паркинг сервис“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

 

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. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени одлуке о организовању 

                                                   Установе Градска библиотека „Владислав Петковић  Дис“ 

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

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. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама одлуке  

                                                    о Градском правобранилаштву 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је   Катарина Новковић, 

градски правобранилац. 
 

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. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом  

                                                 фискултурне сале на кп. бр. 860/1 КО Трнава  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала 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. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину  

                                                     изградњом топловода – вреловода у Љубићској 

                                                     улици и улици 10 

 

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. 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом  

                                        фекалне канализације у Горњој Трепчи, Доњој Трепчи, Мојсињу  

                                        и Станчићима 

 

 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. 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог решења о размени делова 

                                                кп. бр. 3493 и кп. бр. 5161 обе КО Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се 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. 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог решења о размени делова 

                                                  кп. бр. 5708 и кп. бр. 5691/2 обе КО Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама Одлуке о изради Плана 

                                                  детаљне регулације „Индустријска зона-Коњевићи“   

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Александар Максимовић и Милан Бојовић, 

помоћник градоначелника. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о образовању Савета 

                                                       за популациону политику града Чачка 

 

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

секретар Скупштине града Чачка. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Славица Драгутиновић, члан Градског већа.  
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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. 

 

х х х 

 

 Председник Скупштине је у 16 сати и 15 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине прекинуо седницу и наставак заказао за четвртак, 27. 

јуна 2019. године  у 10 сати. 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у четвртак, 27. јуна  2019. године,  у 10 сати и 

35 минута. 

 

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

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 40 одборника и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници трећег дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Звонко Митровић, Миладинка Ђукић, Милан Максимовић, 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, Иван Видојевић, Предраг Јевтић, Оливера Матовић, 

др Аница Слијепчевић, др Александар Радојевић, Виолета Марковић, др Тања Стовраг 

и Јоле Пешић.  

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Предлог решења о образовању Комисије за решавање  

                                                стамбених потреба ратних војних инвалида и породица  

                                                палих бораца 

 

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

директор Градске стамбене агенције. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Александар Максимовић. 

  

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о утврђивању већег броја деце у  

                                                    васпитним групама у предшколским установама чији је  

                                                    оснивач град Чачак у радној 2019/2020. години 
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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 Тихомир Ђуровић, Ивана Вукајловић и Александар 

Максимовић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о такси превозу  

 

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 учествовао Александар Максимовић. 

 

Пошто се више нико није јавио за реч 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,   ни уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

  О ТАКСИ ПРЕВОЗУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ТРИДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о  

                                                 прибављању, располагању и управљању стварима 

                                                  у јавној својини града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу и ставио на гласање Предлог одлуке у начелу. 
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Приликом изјашњавања за је било 32 гласа. 

 

Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност бројања, па је тражио да се 

гласање понови. 

 

У поновљеном гласању Скупштина је са 37 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. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И 

УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА,  

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ТРИДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама 

                                                    Одлуке о грађевинском земљишту 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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 36 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. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  
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ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА: Предлози за промену појединих чланова радних тела 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Ило Михајловски 

председник Одборничке групе  ПУПС – ЈЧ и  предложио да се у Корисничком савету 

јавних служби разреши Бранка Павловић, а изабере Милош Марић.  

 

У Савету за јавни ред и мир предложио је разрешење Лазара Бјелића и избор 

Ђорђа Думића. 

 

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

дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ЧЕТРДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                                  имунитетска питања 

 

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

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

Председник Комисије је затим  изнео предлоге које је Комисија утврдила на 

седници одржаној  16. маја  2019. године и то : 

 

1. а) Предлог решења о именовању директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

Чачак 

 

б) Предлог решења о престанку функције вршиоцу дужности директора Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

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

„Татомир Анђелић“ Мрчајевци      
 

 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 дневног реда обавити у дану 

за гласање. 

 

ЧЕТРДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли има  одборничких питања. 

 

 Одборник Братислав Ћурчић је питао зашто се касни са израдом плана детаљне 

регулације за насеље Бељина, с обзиром да је Одлука о изради донета још пре 

осамнаест месеци. 

 

х х х 

 

Председник Скупштине је,  затим  на основу члана 132. Пословника одредио да 

је дан за гласање одмах.    
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 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда о којима се Скупштина 

није изјаснила по завршетку претреса. 

 

ДРУГА ТАЧКА:  

 

 Приликом изјашњавања за је било 37 гласова. 

 

 Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност бројања, па је тражио да се 

утврди кворум на седници. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 39 одборника. 

 

 Затим се приступило поновном изјашњавању по овој тачки дневног реда. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 38  гласова за, без гласова против,  уз 1 уздржан глс,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа  «Регионални 

центар за управљање отпадом Дубоко» Ужице  за 2018. годину, у тексту који је усвојио 

Управни одбор  Јавног комуналног предузећа  «Регионални центар за управљање 

отпадом Дубоко» Ужице на седници одржаној 23. априла 2019. године  број 123/4 и 

који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА:  
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 а)  Скупштина је са 39  гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о  пословању Јавног предузећа   за      водоснабдевање  

«Рзав» Ариље за  2018. годину,  у тексту који је усвојио Управни одбор ЈП  «Рзав» 

Ариље, на седници одржаној 21. фебруара 2019. године број 514-1/2019 и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ 

АРИЉЕ БРОЈ 515/2019  ОД 21. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

  Усваја се Извештај о пословању  ЈКП „Водовод“ Чачак   за  2018. годину,  

у тексту који је усвојио Надзорни одбор   ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 

28. фебруара 2019. године број 4/8 и  који је одборницима  достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК БРОЈ 4/14 ОД 10. МАЈА 2019. ГОДИНЕ, 

  

 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, и уздржаних,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 
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  Усваја се Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа 

«Комуналац» Чачак  за 2018. годину, у тексту који је усвојио Надзорни одбор  Јавног 

комуналног предузећа  «Комуналац» Чачак  на седници одржаној 24. априла 2019. 

године, број 121/1 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

   Усваја се Извештај о пословању ЈКП „ Моравац“ Мрчајевци  за  2018. 

годину,  у тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци,  на 

седници одржаној 2. априла 2019. године број 6/2019 и  који је одборницима достављен 

у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 6/2019 ОД 2. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ, 

     

 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, и уздржаних,  донела 

   

 З а к љ у ч а к 

  

   Усваја се Извештај о пословању ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2018. 

годину, у тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈКП «Градско зеленило» Чачак, на 

седници одржаној 24. априла 2019. године, број 1109/19 и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БРОЈ 1109/19 ОД  

24. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ, 
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 у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

   Усваја се Извештај о пословању ЈКП „ Чачак“ Чачак  за  2018. годину, у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „ Чачак“ Чачак  , на седници одржаној 16. 

априла 2019. године, број 2528/2  и  који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК БРОЈ 1398 ОД 27. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:   

 

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

 

З а к љ у ч а к 

   

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину, у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, на седници 

одржаној 27. марта 2019. године,  број 292-2  и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 292-3 ОД 27. МАРТА 2019. ГОДИНЕ,  

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду  jавних предузећа чији је оснивач град Чачак  за 

период од 01. 01. до 31. 03. 2019. године, у тексту који је саставни део овог закључка и 

који је утврдило Градско веће града Чачка  на седници одржаној 31. маја 2019. године,  

број 06-76/2019-III, а  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду  Народног  музеја Чачак за 2018. годину, у тексту који 

је усвојио Управни одбор  Народног музеја  Чачак, на седници одржаној 23. априла 

2019. године  број 301/2019 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду  Уметничке галерије «Надежда Петровић» Чачак за 

2018. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор  Уметничке галерије «Надежда 

Петровић» Чачак, на седници одржаној 24. априла 2019. године, број 170 и  који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду Градске библиотеке «Владислав Петковић-Дис» Чачак 

за 2018. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Градске библиотеке 
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«Владислав Петковић-Дис» Чачак, на седници одржаној 24. априла 2019. године, број 

368  и   који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

   

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду  Међуопштинског историјског архива за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани  за  2018. годину, у тексту који је усвојио 

Управни одбор  Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани, на седници одржаној 30. априла 2019. године,  број 256  и  који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду Установе за културно образовну делатност “Коста 

Новаковић“ Чачак за 2018. годину,  у тексту који је усвојио Управни одбор Установе  за 

културно образовну делатност “Коста Новаковић“ Чачак,  на седници одржаној 23. 

априла 2019. године, број 92/Х-2 и  који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

 Усваја се Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање 

Чачак  за 2018. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор Центра за стручно 

усавршавање Чачак  за 2018. годину, на седници одржаној 22. маја 2019. године, број 

540/2019 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је са 39  гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 
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 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих 

са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину,  у тексту који је усвојио Управни 

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

„Зрачак“ Чачак, на седници одржаној 24. маја 2019. године, број 236 и  који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду  Центра за социјални рад града Чачка  за 2018. годину, који је 

усвојио Управни одбор Центра за социјални рад града Чачка, на седници одржаној 21. 

маја 2019. године  број 02- XХХI-У-01/2019, у тексту који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:  

 

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

   

 З а к љ у ч а к 

  

Усваја се   Извештај о раду  ДОО „Научно технолошки парк  Чачак“ Чачак за 

2018. годину, у тексту који је усвојила  Скупштина ДОО „Научно технолошки парк 

Чачак“ Чачак на седници одржаној 8. марта 2019. године,  број 621 и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  

 

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

   

 О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА  

„ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:  

 

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

   

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

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

   

  ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

  ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ, 

 

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

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:  

 

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

   

 О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ  

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК СА 

ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:  

 

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

   

 О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ГРАДСКА 

БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

   

 О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: 

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ФИСКУЛТУРНЕ 

САЛЕ НА КП. БР. 860/1 КО ТРНАВА, 

  

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

 

 Решење је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: 

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ТОПЛОВОДА –  

ВРЕЛОВОДА У ЉУБИЋСКОЈ УЛИЦИ И УЛИЦИ 10 

  

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

 

  Решење   је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА:    

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ГОРЊОЈ ТРЕПЧИ, ДОЊОЈ ТРЕПЧИ, 

МОЈСИЊУ И СТАНЧИЋИМА, 

   

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗМЕНИ ДЕЛОВА КП. БР. 3493 И КП. БР. 5161 

ОБЕ КО ЧАЧАК, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗМЕНИ ДЕЛОВА КП. БР.  5708 И КП. БР. 5691/2 

ОБЕ КО ЧАЧАК, 

   

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:  

 

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

   

 О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“, 

    

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

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

   

 О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПОПУЛАЦИОНУ 

ПОЛИТИКУ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 

ПОТРЕБА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА 

ПАЛИХ БОРАЦА, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ, 

  

тако што се разрешава Бранка Павловић, дужности члана,   а бира  се Милош Марић,   

за  члана  Корисничког  савета. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР, 

  

тако што се разрешава  Лазар Бјелић, а бира се Ђорђе Думић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

ЧЕТРДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Бранко Ћаловић. 

 

2) Скупштина је са 35 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 
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 тако што Александру Дачићу престаје функција вршиоца дужности директора 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак, даном именовања директора 

Уметничке галерије. 

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

тако што се разрешавају  Кристина Ратковић и Маја Катанић, а именују се Бобан 

Мијаиловић и Која Нишавић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

 За реч се јавила одборник Бела Стевановић која је изјавила да подноси оставку 

на дужност одборника у Скупштини града Чачка из личних и професионалних разлога, 

захвалила се одборницима на сарадњи и пожелела успех у даљем раду.  

 

 Председник Скупштине је констатовао да Бели Стевановић престаје дужност 

одборника у Скупштини града. 

 

 Решење о престанку мандата је саставни део записника. 

 

   

* * * 

 

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

исцрпљен, закључио двадесетдевету  седницу Скупштине у 11  сати и 55 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-90/2019-I 

25. 26. и 27. јун   2019. године  

 

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Мирослав  Петковић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

Извод из Записника са 29. седнице усвојен је на 30. седници Скупштине града 

Чачка, одржаној  12. септембра 2019. године. 

 


