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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ТРИДЕСЕТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане  12. септембра  2019. године, 

 у Дому културе, у Парменцу 

 

 

Седница је почела рад у 10 сати и 15 минута.  

 

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

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

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

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја нису присуствовали одборници Милка 

Владисављевић, Звонко Митровић, 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  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 

29. седнице Скупштине од  25. и 26. јуна   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 29. седнице Скупштине  од   25. и 26. јуна  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 предложио да се дневни ред допуни  и као 3. тачка дневног реда 

разматра   

 

- Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног 

економског развоја за 2019. годину, 

 

који је Градско веће  утврдило на седници одржаној 11. септембра 2019. године. 

 

 Скупштина је, са 40 гласова за, прихватила овај предлог.  

 

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

усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраном одборнику 

 

2. Предлог одлуке  о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном 

енергијом 

 

3. Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног 

економског развоја за 2019. годину 

 

4. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. године до 

30.06.2019. године 

 

5. Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. до 

31.12.2018. године 

 

6. Предлог одлуке  о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију 

далековода 110 kv бр. 115/1 ТС „Краљево 1“- ТС „Чачак 3“ (деоница на 

територији града Чачка) 

 

7. Предлог одлуке  о изради Плана детаљне регулације за гробље у Доњој Трепчи 

      

8. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

9. Одборничка питања и одговори 

 

Председник Скупштине се, пре преласка на рад на седници, захвалио Месној 

заједници Парменац на уступању простора Дома културе Скупштини, ради одржавања 

седнице.  

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраном одборнику  

 

Уводно излагање поднео је Драгутин Ђуровић, председник Комисије за кадрове 

и мандатно-имунитетска питања. 
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу није било учесника, па је  Председник Скупштине закључио претрес 

и ставио на гласање Предлог одлуке. 

 

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

донела 

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

  

тако што се верификује мандат  Биљани Јаковљевић. 

 

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 је да 

устане и изговара речи заклетве које ће он прочитати.  

 

Председавајући је потом, полако, на делове читао текст заклетве, а одборник  га 

је гласно понављала.  

 

Затим је председавајући констатовао да је новоизабрани одборник дала заклетву, 

честитао јој на избору, пожелео успех у раду и замолио је да текст заклетве потпише и 

преда секретару Скупштине.  

 

За реч се по члану 50. Пословника јавио одборник Александар Максимовић који 

је питао због чега није у дневни ред седнице увршћена оставка одборника Милоша 

Ракоњца, који је оставку предао на писарници Градске управе.  

 

Председник Скупштине је објаснио да писана оставка одборника мора бити 

оверена код нотара, или се може дати усмено на самој седници Скупштине, што 

одборник Ракоњац није учинио, па је писаним путем обавештен на који начин може 

поднети оставку да би она била правно ваљана.  

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке  о производњи, дистрибуцији и снабдевању 

                             топлотном енергијом 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали  Александар Максимовић, Велимир Дробњак, члан 

Градског већа и Драгутин Ђуровић.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Данко Ћаловић, 

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 
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Затим је председник Скупштине ставио на гласање Предлог одлуке, у начелу. 

 

Приликом изјашњавања 39 гласова  је било за, није било гласоова против, ни 

уздржаних, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина усвојила Одлуку 

у начелу. 

 

 Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и  обавестио 

одборнике да је на Предлог одлуке  амандмане поднео  одборник Александар 

Максимовић.   

 

 С обзиром да су поднете амандмане прихватили Савет за статут, друге прописе 

и организацију и Градско веће они постају саставни део Предлога одлуке и Скупштина 

се о њима посебно не изјашњава.  

 

Затим је сатавио на гласање Предлог одлуке у целини. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ПРОИЗВОДЊИ, ДИСТРИБУЦИЈИ И СНАБДЕВАЊУ 

ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ,  

 

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

са изменама насталим  прихватањем амандмана. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног  

                              економског развоја 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. 

 

Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је ставио гласање 

Предлог одлуке у начелу.  

 

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

у начелу. 

 

Председнк Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана.  

 

Пошто није било учесника у претресу, Скупштина је  затим са 39 гласова за, без 

гласова против и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

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

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019.  

                                  године до 30.06.2019. године 

 

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   Миладинка Ђукић, Никола Наумовић, Мирослав 

Робајац и Александар Максимовић. 

 

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

претрес. 

 

Скупштина је затим са 33 гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2019. 

године до 30.06.2019. године, у тексту који је одборницима достављен уз позив за 

седницу. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА:  Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018.  

                            до 31.12.2018. године 

 

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

директор Дома здравља „Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Ивана Вукајловић, Ило Михајловски, Миладинка 

Ђукић, Гордана Марјановић, Љиљана Миловановић, Станимир Бјелић и Тихомир 

Ђуровић.  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Александар Пајовић, 

директор Дома здравља „Чачак“ Чачак. 

 

Затим се за реч, на основу члана 50. Пословника о раду Скупштине, јавила 

Ивана Вукајловић. 

 

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

претрес. 

 

Скупштина је затим са 38 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 Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2018. 

до 31.12.2018. године, који је усвојио Управни одбор Дома здравља „Чачак“ Чачак на 

седници одржаној 27. јуна 2019. године, број 82/2. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке  о изради Плана детаљне регулације за  

                               реконструкцију далековода 110 kv бр. 115/1 ТС „Краљево 1“- ТС  

                               „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка) 

 

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. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

               РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА 110 KV БР. 115/1 ТС „КРАЉЕВО 1“- ТС  

                               „ЧАЧАК 3“ (ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА) 

 

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

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке  о изради Плана детаљне регулације 

                               за гробље у Доњој Трепчи 

 

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 Драгутин Ђуровић.   

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.   

 

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

претрес. 

Скупштина је затим са 26 гласова за, и 1 гласом против, без уздржаних гласова, 

донела 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ГРОБЉЕ У ДОЊОЈ ТРЕПЧИ, 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

ОСМА 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. 

 

На почетку уводног излагања Драгутин Ђуровић, председник Комисије је 

замолио секретара Скупштине за додатна појашњења у вези предлога за именовање 

директора Центра за социјални рад града Чачка. 

 

Секретар Скупштине, Мирослав Петковић је дао додатна објашњења у вези 

прописаног  поступка и поступања надлежних органа по овом предлогу.  

 

Након уводног излагања председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

 

1) Скупштина је са 37 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

 

тако што се именује Бранимирка Радосавчевић. 

 

2) Скупштина је са 37 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Сања Симовић. 

 

3) Скупштина је са 37 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

 НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Лидија Љушић,  а именује Стефан Радовановић. 

 

4) Скупштина је са 37 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

 „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК 
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тако што се разрешава Слободан Миловановић,  а именује Марко Мосић. 

 

5) Скупштина је са 36 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ „СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“ ТРНАВА 

тако што се разрешавају  Радојле Ивановић, Драго Тодосијевић и Марко Виторовић,  а 

именују Драгана Белић,  Марија Митровић и Милан Ћурчић. 

 

6) a) Скупштина је  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 

 

тако што престаје дужност члана Школског одбора Милуну Недељковићу, због смрти. 

 

6. б) Скупштина је са 34 гласа за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 

 

тако што се именује Радиша Стевлић. 

 

7) Скупштина је са 36 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

 КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

 

 Образује се Комисија  у саставу: Матија Братуљевић, Драган Шулубурић, Зоран 

Грујичић, Славко Мајсторовић и Раденко Ацовић. 

 

8) Скупштина је са 36 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешавају  Иван Кустудија и Биљана Белић, а именују Јелена Ласица и  

Маријана Бјелић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 
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 Председник Скупштине је питао одборника Братислава Ћурчића да ли је 

задовољан достављеним одговором на постављено одборничко питање. 

 

 Братислав Ћурчић се није изјаснио да ли је задовољан достављеним одговором. 

 

 Затим је председник Скупштине питао да ли има нових одборничких питања.  

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине Игор Трифуновић 

је, с обзиром да је дневни ред  исцрпљен, закључио тридесету  седницу Скупштине у 13  

сати и 50 минута. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-126/2019-I 

12. септембар   2019. године  

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Мирослав  Петковић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

Извод из Записника са 30. седнице усвојен је на 31. седници Скупштине града 

Чачка, одржаној  25. октобра 2019. године. 

 


