
З А П И С Н И К
са  ДРУГЕ  седнице Скупштине града

Чачка одржане 17. и  20. јуна  2016. године,
  у великој сали Скупштине града

Чачка  у Чачку

Седница је почела рад у 16 сати и 40 минута.

Седницу је, у складу са чланом 50. Пословника Скупштине  отворио и
председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка.

Председнику Скупштине је у руковођењу седницом помагао Љубодраг
Петковић, секретар Скупштине града Чачка.

Председник  Скупштине  је  обавестио  одборнике  да  седници,   према
обавештењу које је добио од секретара  Скупштине, присуствује 61 одборник и
да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.

Затим је  председник Скупштине обавестио одборнике да им је предлог
дневног  реда  са  одговарајућим  материјалом  достављен  пред седницу
Скупштине.

Питао је одборнике да ли има предлога за измену или допуну дневног
реда.

Пошто  није  било  предлога  за  измену  или  допуну  дневног  реда
Скупштина је на предлог председавајућег са 38 гласова за, за данашњу седницу
утврдила следећи

Д н е в н и   р е д: 

1. Избор Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања

2. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраних одборника

3. Избор извршних органа Скупштине града Чачка:

а) Избор градоначелника
б) Избор заменика градоначелника
в) Избор чланова Градског већа



РАД ПО ПОЈЕДИНИМ ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

ПРВА ТАЧКА: Избор Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања

Председник Скупштине Игор Трифуновић је обавестио одборнике да је у
складу са Пословником Скупштине,   примио предлоге одборничких група  за
чланове Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања и то:

За председника:
Драгутин Ђуровић, одборник у Скупштини града Чачка.

За  чланове  одборници  у  Скупштини:  Гордана  Марјановић,  Раденко
Лечић, Сузана Вукић, Наташа Цвијовић, Весна Новаковић и Оливера Матовић.

Председник Скупштине је потом отворио претрес и обавестио одборнике
да ће у складу са чланом 119. Пословника о раду Скупштине, Скупштина са
радом наставити и после 18 сати.

У  претресу  су  учествовали  Александар  Радојевић,  Александар
Максимовић,  Вељко  Неговановић,  Звонко  Митровић,  Јоле  Пешић  и  Бошко
Обрадовић.

Александар  Радојевић  је  изразио  незадовољство  распоредом  места  у
радним телима,  посебно у Кадровској комисији, рекавши да нема потребе да
власт има 5 чланова, да неке одборничке групе имају своје представнике у овом
важном  радном  телу,  а  да  његова  одборничка  група  нема  ни  једног
представника. 

Александар Максимовић је  рекао да постоји 15 скупштинских радних
тела, да су  сразмерно заступљености у Скупштини, одборничке групе добиле
места у појединим радним телима и да је немогуће да све одборничке групе
буду заступљене у свим радним телима. Рекао је да по том критеријуму СНС у
радним телима има по 3 или негде 4 члана, и да је договор о томе постигнут у
разговору уочи Скупштине. 

Вељко Неговановић је говорио о поштовању Пословника о раду рекавши
да поједини одборници сталним  указивањем на повреду Пословника  о  раду,
желе  јавности  да  прикажу  да  Скупштина  не  ради  по  Пословнику,  чиме  се
легитимитет и законитост у раду доводи у питање. Ни један одборник који је
указао на повреду Пословника није тражио да се Скупштина о томе гласањем
изјасни, па се не може говорити о томе да је у било ком тренутку Пословник о
раду повређен. 

Бошко Обрадовић је  указао на повреду члана 143.  Пословника о раду
рекавши да је председник Скупштине дужан да да објашњење поводом изречене
примедбе о повреди Пословника и тражио да се Скупштина о томе изјасни.



Председник Скупштине сматра да није повредио члан 143. Пословника и
ставио је на гласање предлог одборника Обрадовића.

Приликом  гласања  25  гласова  је  било  за,  и  38  гласова  против,  па  је
председник Скупштине констатовао да Пословник није повређен.

За  реч  се  јавио  Александар  Танасковић  који  сматра  да  су  прекршени
чланови 97.  и  144.  Пословника  о  раду и  затражио  да  се  Скупштина  о  томе
изјасни.

Председник Скупштине сматра да није повредио члан 97. Пословника и
ставио је на гласање предлог одборника Танасковића.

Приликом  гласања  23  гласа  је  било  за,  и  38  гласова  против,  па  је
председник Скупштине констатовао да Пословник није повређен.

Председник Скупштине сматра да није повредио члан 144. Пословника и
ставио је на гласање предлог одборника Танасковића.

Приликом  гласања  25  гласова  је  било  за,  и  38  гласова  против,  па  је
председник Скупштине констатовао да Пословник није повређен.

Звонко Митровић је рекао да подношењем предлога кандидата за избор у
Комисију,  није  ускраћено  право другим  предлагачима,  а  да  ће  Скупштина  о
свему донети Одлуку. 

Јоле  Пешић је  говорио о начину на  који  је  утврђиван  број  чланова у
радним  телима  и  да  није  испоштован  изборни  резултат  који  су  оствариле
поједине  одборничке  групе.  По  његовом  мишљењу  изборни  резултат  није
једино мерило по коме би требало да се одређује заступљеност одборничких
група у радним телима. 

Пошто се у претресу више нико није јавио за реч, прешло се на гласање.
  

За предлог су гласала 42 одборника. 

Председавајући  председник  Скупштине  је  затим  констатовао  да  је
Скупштина донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА

КАДРОВЕ  И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

тако што су изабрани:



За председника:
Драгутин Ђуровић, одборник у Скупштини града Чачка.

За  чланове  одборници  у  Скупштини:  Гордана  Марјановић,  Раденко
Лечић, Сузана Вукић, Наташа Цвијовић, Весна Новаковић и Оливера Матовић.

Решење је саставни део овог  записника.

У  17  сати  и  55  минута,  председник  Скупштине  је  одредио  паузу  у
трајању од 30 минута.

***

Скупштина је наставила са радом у 18 сати и 45 минута.

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата
                             новоизабраних одборника

Уводно излагање поднео је Драгутин Ђуровић, председник Комисије за
кадрове и мандатно-имунитетска питања, који је рекао да је Изборна комисија
града  Чачка  доставила  Комисији  решења  о  додели  мандата  Ненаду
Стругаревићу, Милици Дачић, Далиборки Несторовић и Владици Гавриловић,
уместо одборника Тамаре Јовановић, Вере Јовановић, Велимира Станојевића и
Јерослава Живанића, који су поднели оставке. 

Председник  Скупштине  је  ставио  предлог  Комисије  за  кадрове  и
мандатно-имунитетска питања на гласање.

Скупштина је са 48 гласова за, донела

О Д Л У К У
О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНИМ ОДБОРНИЦИМА

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА,

тако што се верификује мандат Ненаду Стругаревићу, Милици Дачић, Владици 
Гавриловићу и Далиборки Несторовић.

Одлука је саставни део записника.

Пошто  је  председавајући  констатовао  да  је  донета  Одлука  о
верификацији мандата,  обавестио је новоизабране одборнике да треба да дају
заклетву, позвао их да устану и изговарају речи заклетве коју ће он прочитати. 



Председавајући  је  потом,  полако,  на  делове  читао  текст  заклетве,  а
одборници су га гласно понављали. 

Затим је председавајући констатовао да су новоизабрани одборници дали
заклетву,  честитао  им  на  избору,  пожелео  успех  у  раду  и  замолио  да  текст
заклетве потпишу и предају секретару Скупштине. 

***
У 18 сати и 55 минута,  председник Скупштине је прекинуо седницу и

наставак заказао за понедељак, 20. јун 2016. године у 10 сати.

***

Скупштина је наставила са радом у понедељак, 20. јуна 2016. године у 10
сати и 10 минута.

Седницу је, у складу са чланом 50. Пословника Скупштине  отворио и
председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштини града Чачка.

Председнику Скупштине је у руковођењу седницом помагао Љубодраг
Петковић, секретар Скупштине града Чачка.

Председник  Скупштине  је  обавестио  одборнике  да  седници,   према
обавештењу  које  је  добио  од  Стручне  службе  Скупштине,  присуствује  66
одборника и да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.

За реч се јавио Александар Максимовић, који је обавестио Скупштину да
је одборничкој групи Александар Вучић – Србија побеђује приступио одборник
Ненад Стругаревић.

ТРЕЋА ТАЧКА: Избор извршних органа Скупштине града Чачка:

 
а) Избор градоначелника
б) Избор заменика градоначелника
в) Избор чланова Градског већа

Уводно излагање поднео је  председник  Скупштине Игор Трифуновић,
који  је обавестио Скупштину да се градоначелник бира из реда одборника на
предлог  председника  Скупштине  и  то  тајним  гласањем.  Истовремено  је
предложио да  гласање спроведе  иста  Комисија   која  је  спровела  гласање за
избор председника Скупштине и то:  Вељко Неговановић, председник Комисије,
Миленко  Тутуновић,  Слободан  Ненадић,  Весна  Новаковић  и  Братислав
Танасковић, чланови Комисије и ставио предлог на гласање.

Пошто  није  било  других  предлога  Скупштина  је  са  50  гласова  за,
усвојила предложени састав Комисије.



За реч се јавио Александар Сретеновић, који сматра да је прекршен члан
46. Пословника о раду.

Председник Скупштине га је опоменуо да се држи дневног реда и да се
удаљи са говорнице. 

Затим је председник Скупштине Игор Трифуновић предложио Милуна
Тодоровића, одборника са изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује,
за градоначелника града Чачка и прочитао његову радну и животну биографију.

Милун  Тодоровић,  кандидат  за  градоначелника,  предложио је  Радоша
Павловића, за заменика градоначелника и 8 кандидата за чланове Градског већа
и  то:  Михаила  Јовића,  Милана  Лукића  Велимира  Дробњака,  Драгомира
Шипетића,  Славка  Веселиновића,  Анђелку  Новаковић,  Мирослава
Вукосављевића  и  Немању  Трнавца.  Затим  је  изнео  основна  опредељења  из
програма будућег рада.

Председник Скупштине је отворио претрес.

У претресу су учествовали Владица Гавриловић, Александар Танасковић,
Љиљана  Петровић,  Братислав  Ћурчић,  Александар  Сретеновић,  Миленко
Каличанин,  Радмила  Живковић,  Ђорђе  Шипетић,  Предраг  Ружичић,  Гордана
Марјановић,  Радисав  Рацковић,  Војин  Јаковљевић,  Вељко  Неговановић,
Александар  Божовић,  Братислав  Танасковић,  Биљана  Рубаковић,  Драган
Ћендић,  Александар  Максимовић,  Никола  Наумовић,  Милица  Прокић,
Драгутин  Ђуровић,  Мирослав  Петковић,  Раденко  Луковић,  Љиљана
Миловановић,  Владан  Милић,  Слободан  Ненадић,  Александар  Радојевић,
Бошко  Обрадовић,  Славица  Драгутиновић,  Радојле  Чоловић,  Александар
Танасковић,   Остоја Мијаиловић, Марко  Парезановић, посланик.

За реч се јавио Александар Сретеновић, који сматра да је повређен члан
45.  Пословника  о  раду,  тако  што  није  предложен  Статутом  и  Пословником
предвиђен број чланова Градског већа. 

Љубодраг  Петковић,  секретар  Скупштине,  је  дао  додатно  тумачење
цитирајући  члан  10.  Пословника  о  раду,  члан  125.  Статута  града  Чачка  и
Пословник о раду Градског већа и рекао да није повређен Пословник о раду
Скупштине. 

Пошто одборник Сретеновић није задовољан објашњењем, тражио је да
се Скупштина изјасни о Повреди Пословника. 

Председник  Скупштине  је  ставио  на  гласање  предлог  одборника
Сретеновића.

За овај предлог изјаснило се 18 одборника, 38 одборника је било против,
па је председник Скупштине констатовао да Пословник није повређен.



Владица  Гавриловић  сматра  да  је  веома  битно  да  се  успостави  добар
однос  новог  градоначелника  са  Скупштином,  да  не  сме  у  Скупштини  бити
говора мржње и да сви одборници треба међусобно да се односе са уважавањем
и све своје активности усмере ка унапређењу услова за живот грађана. Рекао је
да  ће  Нова  Србија  бити  конструктивна  опозиција  у  Скупштини  и  закључио
рекавши да неће гласати за избор предложеног кандидата. 

Александар Танасковић је питао због чега није предложено 11 чланова
Градског већа него само 8 и да ли је разлог за то што се преостала места чувају
за конкретне кандидате. Похвалио је предложеног кандидата за то што је изнео
експозе  у коме је  назначио  основне правце свог  будућег  рада и  рекао да  ће
његова одборничка група  пратити извршење и динамику остварења обећања.
Замерио  је  кандидату  што  је  неке  ствари  у  експозеу  паушално  износио  без
орочених рокова за извршење. Рекао је да је секретар лоше припремио седницу,
да је материјал касно подељен одборницима, да су неке биографије кандидата
преправљане и због свега наведеног предложио будућем градоначелнику да још
једном  размисли  да  ли  су  предложени  кандидати  за  чланове  Градског  већа
прави и најбољи. Говорио је о појединим кандидатима рекавши да су неки од
њих заслужили да се ту нађу а већина њих не. 

Љиљана Петровић је рекла да је град заслужио да добије квалитетнију и
ефикаснију управу, и изразила наду да ће до тога и доћи. Замерила је кандидату
за градоначелника што у предложеном тиму има само једна жена, позвала се на
државну стратегију унапређења родне равноправности и питала да ли је могуће
да у  овом граду нема  више способнијих образованих  жена.  Питала  је  да  ли
Драгомир Шипетић, који је јавно подржао смањење пензија, може и треба  да
буде члан Градског већа. 

Братислав Ћурчић је рекао да је добро што је кандидат изнео програм
рада, али је замерио рекавши да треба да има више аргумената којима би уверио
одборнике да ће га и реализовати. Похвалио је обећање да ће се у првих 100
дана упослити 200 незапослених лица, али се упитао где ће они бити запослени
и  по  којим  критеријумима.  Предложио  је  будућем  градоначелнику  да  свим
одборницима  достави  стратешки  план  конкретних  активности  како  би
одборници могли да остваре увид и евентуално учествују у његовој доради и
побољшању.  Сматра да је  неопходно поставити јасне рокове и приоритете  у
раду  јер  ће  они  обавезивати  на  извршење,  а   опозиција  ће  моћи  да  прати
динамику и критикује ако буде потребно. 

Александар  Сретеновић  је  говорио  у  име  поплављених  грађана  из
Љубића и питао будућег градоначелника да ли се и шта планира за решење овог
проблема. Истакао је више проблема који имају грађани на Љубић кеју и питао
шта  ће  бити  са  Домом  здравља  и  предложио  да  се  побољшају  услови  за
паркирање и појачају полицијске патроле на Кеју због већег обима нарушавања
јавног реда и мира и безбедности грађана и имовине. 

Миленко Каличанин је изразио сумњу да су сви предложени кандидати
за Градско веће добри и квалификовани да успешно обављају функције за које
су предложени.



Радмила  Живковић  је  поздравила  тим  будућих  челних  људи  који  ће
водити град у наредном периоду, али сматра да је у том тиму требало да постоји
и ресор образовања. Говорила је о лошем стању у овој области и потреби да се
унапреди, што би се свакако постигло одређивањем ресорно задуженог члана
Градског  већа.  Изразила  је  незадовољство  квалификацијом  коју  је  будући
градоначелник изговорио да никада није био на државним јаслама, рекавши да
је  то  омаловажавајуће  за  просветне  раднике,  лекаре  и  све  оне  који  часно
обављају свој посао и наравно за то примају плату.

Ђорђе Шипетић је рекао да у граду влада урбанистички хаос, на шта је
указивано у претходном мандату, па чуди због чега у Градском већу неће бити
ресорно задуженог члана за ову област. Упитао се да ли се то ради намерно како
би се покрила бројна лоша урбанистичка решења која су омогућила одређеним
људима  да  граде  шта  хоће  и  где  хоће.  Подсетио  је  на  бројне  афере  у  овој
области.  Такође  кандидат  није  рекао  да  ли  ће  се  коначно  извршити  попис
имовине града и шта се планира са извршним решењима за рушење нелегалних
објеката која постоје а не извршавају се. 

Предраг  Ружичић  сматра  да  град  треба  првенствено  да  се  ослони  на
сопствене  снаге,  јер  у граду постоје  озбиљне  научне  установе,  и требало  би
створити  услове  за  оснивање  универзитета.  Подсетио  је  да  је  својевремено
добро  функционисало  такозвано  дуално  образовање  и  препоручио  да  се  та
пракса поново успостави.  Рекао је да треба радити на развоју пољопривреде,
вратити  некадашњи  пољопривредни  комбинат,  млекару,  кланице,  како  би  се
унапредила и осавременила пољопривредна производња. 

Гордана  Марјановић  је  оценила  да  је  приступни  говор  будућег
градоначелника сачињен савршено добро, да су обухваћене све важне области
живота и да ће све бити учињено да се реализује.  Рекла је да је тим који је
оформио  градоначелник  добро  укомпонован,  да  је  остварена  равнотежа
страначких  и  ванстраначких  личности.  Позвала  је  одборнике  да  скрате
дискусију, да буду ефикаснији и да се посао избора што пре заврши и крене са
радом. 

Радисав Рацковић је похвалио будућег градоначелника због тога што је
изнео план будућих активности и рекао да ће одборничка група Двери подржати
све оно што буде добро. Рекао је да градоначелник има обавезу да Скупштини
даје  редовне  извештаје  о  раду.  Говорио  је  о  неким  ставкама  из  уводног
излагања,  запошљавању,  опремању привредне зоне,  покретању и унапређењу
пољопривредне производње, удруживању пољопривредника, али је указао и на 
проблеме  и  кашњење  у  изградњи  важних  објеката  у  граду  као  што  је  Дом
здравља у Љубићу, фудбалски стадион, дом за старе итд. 

Војин Јаковљевић је похвалио предложеног кандидата и уводно излагање
које  је  поднео  одборницима,  рекавши  да  је  он  најбољи  кандидат  и  да  ће
успешно обављати своју функцију. 

Вељко Неговановић је рекао да су предложени кандидати добри, да је са
већином од њих у претходном периоду успешно сарађивао. Сматра да је Милун
Тодоровић,  одличан  кандидат,  да  је  изузетно  вредан  и  хуман  човек  који  је



учествовао у многим хуманитарним акцијама. Рекао је да је понуђени програм
добар али је подсетио и упозорио да реализација многих пројеката зависи и од
Републике, на шта град много не може да утиче. Подсетио је да је претходни
сазив Скупштине усвојио Стратегију развоја града Чачка, да је она добра али да
би  је,  због  протока  времена,  требало  погледати  и  дорадити.  Похвалио  је  и
Радоша Павловића, као изузетно угледног професора Агрономског факултета и
успешног  пољопривредног  произвођача,  као  и  предложене  чланове  Градског
већа,  рекавши  да  ће  он  и  његова  одборничка  група  гласати  за  предложене
кандидате. 

Александар  Божовић  је  рекао  да  радује  оријенатција  ка  младима  и
њиховим  проблемима,  али  је  изразио  забринутост  да  ли  ће  се  млади
запошљавати  и  даље  по  партијским критеријумима.  Рекао  је  да  је  важно  да
Чачак  постане  универзитетски  град  и  да  би  то  требало  да  буде  један  од
приоритета  нове власти.  Питао је  будућег  градоначелника  да  ли ће  примати
плату из градског буџета.

Братислав Танасковић је предложио градоначелнику да поведе рачуна о
географском  положају  и  значају  Чачка  као  центра  регије  Западне  Србије  у
политичком,  привредном  и  комуникацијском  смислу.  У  наредном  периоду
неопходно је завршити брану Сврачково, постројења за пречишћавање отпадних
вода, оспособити постојећу привредну зону а затим градити нове водећи притом
рачуна да се не деградира пољопривредно земљиште.Треба створити повољне
услове  за  привлачење  инвестиција,  омогућити  веће  инвестиције  у  привреду,
урбанистички средити град и свакако основати градско позориште. 

Биљана  Рубаковић,  народни  посланик,  је  рекла  да  покрет  Двери
подржава долазак младих нових људи у политику, али да је улога опозиције да
прати и контролише рад нове градске власти. С тим у вези похвалила је обећање
градоначелника  да  ће  редовно  подносити  Скупштини  извештај  о  раду.
Упозорила  је  да  је  у  припреми  нови  Закон  о  локалној  самоуправи  чијим
доношењем ће Чачак бити ускраћен за најмање 500 милиона динара и да нова
власт треба све да  учини да се то спречи. Подсетила је да је Скупштина донела
Одлуку  о  формирању хуманитарног  фонда  за  помоћ  деци,  да  тај  фонд  није
основан и да би то требало свакако учинити. Рекла је да чланови Градског већа
убудуће морају редовно да присуствују седницама Скупштине и замерила што у
Градском већу нема лекара и урбанисте, обзиром на значај ових ресора. Рекла је
 да  по  њеном  мишљењу  Драгомир  Шипетић  није  добро  решење  за  члана
Градског већа. На крају је осудила изјаву о „државним јаслама“, рекавши да је
то увреда за све оне запослене који раде у разним државним службама. 

Драган Ћендић је најпре питао зашто седници не присуствује досадашњи
градоначелник јер би  било нормално да се примопредаја дужности обави овде у
Скупштини.  Говорећи  о  члановима  Градског  већа,  рекао  је  да  су  кандидати
Јовић и Трнавац добри, док за друге није имао лепо мишљење. Питао је због
чега се не каже јавно зашто се бира само 8, а не свих 11 чланова Градског већа,
да ли се преостала места чувају и задржавају за неке унапред познате кандидате.
У вези са тим рекао је да ће се накнадно увести ресор за партијска запошљавања
а то место чува се за Вељка Неговановића. 



Александар Максимовић је похвалио предложене кандидате рекавши да
су добри и да ће његова одборничка група гласати за ове предлоге. Што се тиче
кандидата  за  градоначелника  рекао  је  да  је  изнео  свеобухватан  план  са
обећањима и решењима, и рекао да ће Скупштина редовно бити информисана о
свим активностима градоначелника и његовог кабинета.  Сигуран је да ће сва
обећања и планови бити успешно реализовани у мандатном периоду. 

Никола Наумовић је похвалио предлоге за градоначелника, заменика и
чланове Градског већа, рекавши да су то најбољи предлози. 

Милица  Прокић  је  рекла  да  ће  Двери  бити  опозиција  власти,  да  ће
подржати све добре идеје и програме и подсећати власт на њихова обећања дата
у кампањи. Што се тиче кандидата за највише функције и  чланове Градског
већа похвалила је чињеницу да има нових људи и рекла да су Павловић, Лукић
и Јовић, добри кандидати,  али је замерила што један број  већника долази из
Војске и питала да ли се град и држава налазе у војном стању. Рекла је да је
недостатак што немамо већнике задужене за културу и здравство и што нису
предложени сви чланови Градског већа. Посебно је похвалила Немању Трнавца,
рекавши да је са њим једно време радила у школи. 

Драгутин Ђуровић је похвалио Милуна Тодоровића, рекавши да иза њега
стоје дела и резултати рада и закључио да доласком нових људи и нове власти
почиње да се гради нова политичка слика у граду. 

Мирослав  Петковић је  рекао  да  од  будућих  градских  челника  очекује
озбиљан приступ да принципи у раду буду труд, одговорност и јавност, али и
вера у сопствене квалитете. Похвалио је предложене кандидате рекавши да што
чешће треба да иду међу грађане и слушају њихове предлоге и проблеме, али
исто тако и да поштују опозицију. Пожелео је успех у раду и рекао да ће гласати
за понуђене предлоге. 

Раденко  Луковић  је  похвалио  све  кандидате  посебно  кандидата  за
градоначелника рекавши да је млад, вредан, амбициозан, доказан и успешан у
раду, да тако треба да настави јер се све може и мора проверавати и доказивати. 

Љиљана  Миловановић  је  замерила  предлагачу  што  нема  предлог  за
већника задуженог за здравство, обзиром да је ова област веома значајна и да
има пуно проблема, посебно везаних за објекте, опрему и кадрове. 

Владан Милић је рекао да је експозе кандидата за градоначелника веома
јасан и прецизан. Што се тиче области спорта нада се да ће се и у наредном
периоду  задржати  ниво  квалитета  врхунског  спорта  али  да  ће  се  подржати
развој аматерског и школског спорта. Рекао је да је завршен конкурс за доделу
средстава у пољопривреди, да ће ускоро бити извршена расподела подстицајних
средстава  и  да  ће  се  и  у  наредном  периоду  доста  радити  на  помоћи
пољопривредним  произвођачима.  Што  се  тиче  примедби  да  није  предложен
комплетан  састав  Градског  већа  рекао  је  да  ће  на  првој  седници  Веће  бити
допуњено. 



Слободан Ненадић се интересовао за статус  ратних војних инвалида и
сугерисао градоначелнику да се убудуће помаже свим удружењима а не само
онима које подржавају странке на власти, као што је то био случај до сада. 

За  реч  се  јавио  Владица  Гавриловић,  који  је  реплицирао  одборнику
Ненадићу,  рекавши да власт није правила разлику,  већ је помагала колико је
могла све ратне инвалиде. 

Александар Радојевић је рекао да би приоритет нове власти требао бити
решавање  хитних  ствари  које  највише  тиште  грађане  првенствено  када  је
здравље, нарочито деце у питању. Рекао је да је добро што се говори о великим
стратешким циљевима и мерама, али првенствено треба водити рачуна о ситним
али  важним  стварима  које  тиште  већину  грађана.  Предложио  је  да   власт
обезбеди вртић за свако дете, да болесна деца буду адекватно збринута, али да
код Републичких власти издејствује запошљавање недостајућих лекара, обзиром
на Уредбу којом се забрањује ново запошљавање.  Рекао је да није сигуран у
квалитете и стручност свих предложених кандидата о којима се расправља.  

Бошко Обрадовић, народни посланик,  је рекао да није чуо ништа што би
Милуна  Тодоровића,  кандидовало  за  градоначелника  и  упитао  да  ли  се  то
његова странка стиди кад га тако млако и мало хвали. Рекао је да је помак што
након  досадашње  власти  долази  нов  млад  човек,  али  је  лоше  то  што  нема
политичког искуства па је питања да ли ће бити у стању да врши компромисе са
онима са којима то буде морао да ради. Због таквих ствари кандидовани су неки
људи за које не можемо гласати, па ће Двери гласати само за Михаила Јовића,
који је једини добар кандидат. Питао је зашто је предложено  само 8 чланова
већа, да ли и зашто власт крије неке кандидате, мада је јасно да је реч о Вељку
Неговановићу, а може да се деси и да се врате браћа Илић. Замерио је што нема
већника који ће се бавити културом и здравством. 

Председник Скупштине је упозорио Обрадовића да се држи расправе по
дневном реду и након неколико упозорења у складу са чланом 149. Пословника
о раду изрекао му меру опомене. 

Славица Драгутиновић је похвалила Милуна Тодоровића, рекавши да је
одличан  кандидат,  да  ће  бити  градоначелник  свим  грађанима  и  да  сви
одборници треба да му понуде помоћ и подршку у раду. 

Радојле Чоловић је похвалио Милуна Тодоровића, рекавши да је најбољи
кандидат и да ће успешно обављати своју дужност. 

Александар Танасковић  је  рекао да опозиција  има право и обавезу да
критикује власт и указује на све оно што није добро, па тако и сада замера  што
у Градском већу нема већника задужених за здравствену заштиту,  урбанизам,
културу, нема жена, и није предложен пун састав Градског већа. Рекао је да се
нада да  ће  се  будући  градоначелник  држати обећања и рокова које  је  дао  у
приступном говору. Замерио му је што дели грађане на оне који су на државним
јаслама  и  остале,  а  занемарује  чињеницу  да  је  и  његов  будући  заменик  на
државним јаслама. Предложио је будућем градоначелнику да провери и  испита
све оно што претходна власт обећавала, радила а није реализовала. 



Остоја Мијаиловић, народни посланик је похвалио Милуна Тодоровића,
рекавши да је најбољи кандидат који ће бити најбољи градоначелник и који ће
поштовати и  уважавати све  грађане.  Сматра да су највећи проблеми града у
привреди и пољопривреди и да ће главни правац активности бити усмерен на те
области.  Такође је похвалио и кандидате  за  остале функције.  У другом делу
излагања  обраћао  се  одборнику  Танасковићу  помињући  пресуду  на  коју  је
осуђен  због  злоупотребе  положаја  и  у   увредљивом  тону  се  обраћао
одборницима што је изазвало бурне реплике одборника Бошка Обрадовића и
Александра Танасковића, који су, такође бурно  и у увредљивом тону реаговали,
као и примедбе на повреду Пословника о раду Скупштине на које су указивали
одборници Остоја Мијаиловић, Александар Сретеновић, Миленко Каличанин,
Љиљана  Петровић,  Милица  Прокић,  Радисав  Рацковић,  Ђорђе  Шипетић,
Владица Гавриловић.

Већина  одборника  није  тражила  да  се  Скупштина  изјасни  да  ли  је
повређен  Пословник  о  раду  Скупштине  града  осим  на  повреду  члана  155.
Пословника  о  раду  на  коју  је  указала  одборник  Милица  Прокић,  када  је
гласањем  23  одборника  било  за,  а  36  одборника  против,  па  је  председник
Скупштине констатовао да Пословник није повређен и када је одборник Ђорђе
Шипетић тражио изјашњење Скупштине  о повреди члана 146.  Пословника о
раду.  Том  приликом  22  одборника  су  била  за,  38  одборника  против,  па  је
председник Скупштине констатовао да овај члан Пословника није повређен.  

Додатна објашњења везана за институте реплике и повреде Пословника
дао је секретар Скупштине Љубодраг Петковић. 

Марко   Парезановић,  народни  посланик,  је  рекао  да  су  данашњи
предлози  за  највише  функције  у  граду  резултат  народне  воље  исказане  на
недавним изборима и изнео уверење да ће предложени кандидати на најбољи
начин заступати интересе свих грађана и успешно обављати свој посао. Рекао је 
да је СНС показала снагу и јединство на изборима, да није преварила грађане
Чачка као што су то неки у кампањи тврдили и да је преузимањем одговорности
доказала да има квалитетне кадрове и да ће успешно водити град. 

На  крају  расправе  Милун  Тодоровић,  кандидат  за  градоначелника,
одговорио је на питања и примедбе изнете у дискусији и рекао да ће сваких 100
дана подносити Скупштини извештај о раду. 

Председник Скупштине је закључио претрес и позвао Комисију за избор
да спроведе гласање.

Затим се приступило гласању, тако што је секретар Скупштине Љубодраг
Петковић, прозивао  одборнике а  Комисија  за  спровођење  избора  им  је
уручивала гласачке листиће. Гласање је обављено тајно. 

Након  завршеног  гласања  председавајући  Вељко  Неговановић је
саопштио да је гласао 51 одборник. 



За предлог за избор градоначелника, за кандидата Милуна Тодоровића
гласало је 46 одборника.

 За  избор  заменика  градоначелника, за  кандидата  Радоша  Павловића
гласало је 43 одборника.

 Затим је председник Комисије саопштио резултате гласања за кандидате
за чланове Градског већа: 

За Михаила Јовића гласало је 44 одборника.

За Милана Лукића гласало је 40 одборника.

За Велимира Дробњака гласало је 40 одборника.

За Драгомира Шипетића гласало је 40 одборника.

За Славка Веселиновића гласало је 40 одборника.

За Анђелку Новаковић гласало је 39 одборника.

За Мирослава Вукосављевића гласало је 44 одборника.

За Немању Трнавца гласало је 40 одборника.

 Председавајући  је,  на  основу  резултата  гласања,  констатовао  да  је
предложени  кандидат  Милун  Тодоровић изабран  за   градоначелника  града
Чачка, и да му је избором на ову функцију престао мандат одборника.

 Кандидат Радош Павловић је изабран за заменика градоначелника града
Чачка, па му је избором на ову функцију престао мандат одборника.

 Сви  предложени  кандидати  за  чланове  Градског  већа  добили  су
потребан број гласова и изабрани су у Градско веће.

Председник  Скупштине  је  позвао  изабраног  градоначелника  Милуна
Тодоровића да положи заклетву.

Затим  се  Скупштини  обратио  изабрани  градоначелник  Милун
Тодоровић, и захвалио се на избору.   

Решења о избору градоначелника,  заменика градоначелника и чланова
Градског већа су саставни део записника.

 

Председник Скупштине Игор Трифуновић је обзиром да је дневни ред за
данашњу седницу исцрпен, закључио другу седницу Скупштине у 16 сати и 5
минута.



Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.

Записник на седници је водио Драган Бојовић, радник  Градске управе за
стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-94/16-I

17. и  20. јун 2016. године 

          СЕКРЕТАР                                                                    ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,                                            Скупштине града Чачка,
  Љубодраг Петковић                                                           Игор Трифуновић

Записник са 2. седнице усвојен је на 3. седници Скупштине града, одржаној
30. јуна 2016. године. 


