
З А П И С Н И К 

са  ТРЕЋЕ  седнице Скупштине града 

Чачка, одржане  30.  јуна  2016. године, 

  у великој сали Скупштине града 

Чачка  у Чачку 

 

Седница је почела рад у 10 сати и 10 минута. 

 

 Седницу је, у складу са чланом 50. Пословника Скупштине  отворио и 

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници,  према 

обавештењу које је добио од секретара  Скупштине, на почетку присуствује 63 

одборника и да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 Седници Скупштине од почетка до краја нису присуствовали одборници 

Велимир Илић, Ивана Вукајловић, Драган Ћендић и Љиљана Миловановић. 

Ивана Вукајловић је оправдала одсуство са седнице. 

 

Председавајући, председник Скупштине је потом обавестио одборнике 

да су им  достављени записници  са конститутивне и друге седнице  Скупштине, 

ради усвајања. 

 

Питао је одборнике да ли имају примедаба на записник са конститутивне  

седнице Скупштине одржане  24. маја и 17. јуна   2016. године. 

 

За реч се јавила Радмила Живковић, која је ставила примедбу што у 

записник није унет захтев народном посланику, председнику Скупштине и 

градоначелнику да се извину одборницима због увредљивог обраћања 

одборницима опозиције.  

 

Председник Скупштине је ставио на гласање записник са конститутивне 

седнице Скупштине одржане 24. маја и 17. јуна 2016. године са примедбом   

одборнице Радмиле Живковић. 

  

 Пошто се више  нико није јавио за реч,Скупштина је, са 58 гласова за, и 

1 гласом против,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се записник са конститутивне седнице Скупштине града Чачка од  

24. маја и 17. јуна   2016. године,  са изнетом примедбом. 

 

Председник Скупштине  је затим питао одборнике да ли имају примедаба 

на записник са 2.  седнице Скупштине одржане  17. и 20. јуна   2016. године. 

 

За реч се јавила Милица Прокић, која је ставила примедбу на део 

записника када је говорила о кандидату за члана  Градског већа Немањи 

Трнавцу и притом јесте изнела похвале, како стоји у записнику, али је рекла да 

он не заслужује да буде члан Градског већа, јер је био део претходне градске 

власти која је поражена на изборима.  



 

Пошто се више  нико није јавио за реч, Скупштина је, са 60 гласова за, и 

2 гласа против,  донела следећи 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се записник са 2. седнице Скупштине града Чачка од 17. и 20.  

јуна   2016. године, са изнетом  примедбом.   
 

Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је предлог 

дневног реда седнице са одговарајућим материјалом достављен.     

 

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

реда. 

 

За реч се јавио Александар Сретеновић, који је предложио да се тачка 4. 

скине са дневног реда и образложио тај захтев цитирајући члан 44. Пословника.  

 

Председник Скупштине је дао образложење и питао одборника да ли 

жели да се Скупштина о његовом предлогу изјасни. 

 

Александар Сретеновић је тражио да се  Скупштина изјасни  о његовом 

предлогу. 

Приликом гласања 27 гласова је било за, и 40 гласова против, па је 

председник Скупштине констатовао да предлог није прихваћен.  

 

Јоле Пешић је рекао да у допунском материјалу који је достављен 

одборницима недостају подаци о занимању за предложене чланове радних тела, 

представнике Одборничке групе Александар Вучић- Србија побеђује..  

 

Председник Скупштине је дао додатно објашњење. 

 

Милан Рогановић је предложио да се у дневни ред седнице Скупштине 

уврсти информација о расподели помоћи поплављенима на подручју Коњевића 

и Балуге. 

 

Председник Скупштине је рекао да ће за прву наредну седницу та 

информација бити достављена одборницима, што је одборник Рогановић 

прихватио.  

 

Бошко Обрадовић је предложио да се у дневни ред уврсти информација о 

томе докле се стигло са иницијативом за одржавање културне манифестације 

Прича.  

 

За реч се јавио градоначелник Милун Тодоровић, који је рекао да очекује 

да на сутрашњој седници Градско веће донесе потребну одлуку на основу које 

ће град подржати ову манифестацију и бити главни организатор.  

 Александар Танасковић је предложио да се измени редослед тачака 

дневног реда, тако што ће прва тачка бити одборничка питања и предложио да 

убудуће то буде стална пракса.  

 



Председник Скупштине је цитирао Пословник о раду Скупштине у коме 

јасно стоји да одборничка питања и одговори иду на крају седнице Скупштине.  

 

Владица Гавриловић је предложио да Скупштина донесе одлуку о 

промени радног времана градоначелника, образлажући то чињеницом да 

премијер Владе Србије ради дуже од радног времена, па кад је тако, то може и 

градоначелник Чачка с обзиром да како је речено није стигао да потпише налоге 

за помоћ поплављенима. Тражио је да се Скупштина о његовом предлогу 

изјасни. 

 

Приликом гласања 24 гласа је било за, 37 гласова против, уз 2 уздржана 

гласа, па је председник Скупштине констатовао да предлог није прихваћен.  

 

Ђорђе Шипетић је предложио да се у дневни ред уврсти информација о 

проблемима станара у улици Светозара Марковића, о чему се могло доста 

сазнати и из  медија ових дана.  

 

Председник Скупштине је, након консултације са начелником Градске 

управе за инспекцијски надзор предложио да се, као 5. тачка дневног реда 

уврсти информација надлежне инспекцијске службе о овом проблему. 

 

Приликом гласања 64 гласа је било за, па је председник Скупштине 

констатовао да је предлог одборника Шипетића прихваћен и да ће информација 

бити 5. тачка дневног реда данашње седнице. 

 

Пошто више није било предлога за измену или допуну дневног реда 

Скупштина је на предлог председавајућег са 44 гласа за, и 1 гласом против, за 

данашњу седницу утврдила следећи 

  

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраних одборника 

 

2. Образовање сталних радних тела Скупштине 

 

3. Предлог одлуке о образовању Комисије за доделу средстава за 

реализацију програма локалног економског развоја у 2016. години 

 

4. Избор чланова Градског већа 

 

5. Информација Градске управе за инспекцијски надзор у вези проблема 

станара у улици Светозара Марковића 

 

6. Oдборничка питања 

 

 За реч се јавила одборница Милица Прокић, која сматра да је повређен 

члан 44. Пословника о раду Скупштине, која је и после објашњења председника 

Скупштине, инсистирала да се о томе Скупштина изјасни. 

 



 Приликом гласања 29 гласова је било за, и 38 гласова против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да није 

прекршен Пословник о раду Скупштине. 

 

 

РАД ПО ПОЈЕДИНИМ ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата 

                           новоизабраних одборника 

 

  Уводно излагање поднео је Драгутин Ђуровић, председник Комисије за 

кадрове и мандатно-имунитетска питања. 

 

 Председник Скупштине је ставио предлог Комисије за кадрове и 

мандатно-имунитетска питања на гласање. 

 

 Скупштина је са 62 гласа за, донела 

 

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНИМ ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

тако што се верификује мандат Бели Стевановић и Милијану Минићу. 

 

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.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: Образовање сталних радних тела Скупштине 

 

 Председник Скупштине је обавестио да су, сходно Статуту града и 

Пословнику о раду Скупштине, одборничке групе доставиле предлоге за 

чланове сталних радних тела Скупштине и обавестио да, сходно члану 98. 

Пословника о раду о предложеној листи за избор чланова радних тела, 

Скупштина одлучује без претреса, у целини, јавним гласањем, већином гласова 

присутних одборника. 

 

 

 



 

 

1. Скупштина је са 60 гласова за,  донела 
 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА БУЏЕТ 

И ФИНАНСИЈЕ 

 

тако што се бирају: 

за председника:   Јоле Пешић, економиста, одборник, представник 

Одборничке групе ГГ „За напреднији Чачак“ 

 за чланове: 

- Раденко Луковић, одборник, представник  Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Милорад Јевђовић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

-  Вељко Неговановић,  одборник, представник Одборничке групе 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије  – Јединствена Србија  

-Демократска странка Србије 

- Душица Дробњак, одборник, представник Одборничке групе Двери – 

За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

 

2.      Скупштина је са 61 гласом за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ 

 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

тако што се бирају: 

за председника: Звонко Митровић, одборник, Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

 за чланове: 

- Ило Михајловски, из реда грађана, представник  Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Светомир Стаменковић, одборник, представник Одборничке групе 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије  – Јединствена Србија  

-Демократска странка Србије 

-  Ђорђе Шипетић, одборник, представник Одборничке групе Двери – 

За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Драгослав Делић,  из реда  грађана, представник Одборничке групе 

Нова Србија 

 

3.   Скупштина је са 66 гласова за, уз 1 уздржани глас, донела    

 

                                                    

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ И ОСТАЛЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 



тако што се бирају: 

за председника:  Биљана Рубаковић, одборник, представник 

Одборничке групе Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

 за чланове: 

- Радојле Чоловић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Милољуб Мајсторовић, одборник, представник  Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

-  Миладинка Ђукић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Драган Штављанин, из реда грађана, представник Одборничке групе 

Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Далиборка Несторовић,  одборник, представник Одборничке групе 

Нова Србија 

- Мирјана Милић, дипломирани економиста, из реда грађана, 

представник Одборничке групе ГГ „За напреднији Чачак“ 

 

 

4.   Скупштина је са 61 гласом за,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА СТАТУТ 

ДРУГЕ ПРОПИСЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ 

 

тако што се бирају: 

за председника:  Бранка Павловић, одборник, представник 

Одборничке групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

 за чланове: 

- Душко Симовић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Мирослав Петковић, одборник, представник  Одборничке групе 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије  – Јединствена Србија  

Демократска странка Србије 

-    Љиљана Петровић,  одборник -представник Одборничке групе Двери 

– За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Бранислав Пендић, дипломирани правник, из реда грађана, 

представник Одборничке групе ГГ „За напреднији Чачак“ 

 

 

5.   Скупштина је са 60 гласова за, уз 1 уздржани глас,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИТУЖБЕ И ПРЕДЛОГЕ 

тако што се бирају: 

 за председника:  Милица Прокић, одборник, представник Одборничке 

групе Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

 за чланове: 

- Љубиша Спасовић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 



- Милан Максимовић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Александар Сретеновић, одборник, представник Одборничке групе 

Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Тања Стовраг, лекар, одборник, представник Одборничке групе ГГ 

„За напреднији Чачак“ 

 

6.        Скупштина је са 63 гласа за,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА 

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

тако што се бирају: 

за председника:  Светомир Стаменковић , одборник, представник 

Одборничке групе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије  – 

Јединствена Србија  -Демократска странка Србије 

 за чланове: 

- Тихомир Ђуровић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

-  Владимир Досковић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

-  Раденко Ацовић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Радисав Рацковић, одборник, представник Одборничке групе Двери – 

За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Зоран Ристановић,   из реда грађана, представник Одборничке групе 

Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Светлана Пауновић, одборник, представник Одборничке групе ГГ „За 

напреднији Чачак“ 

 

7.      Скупштина је са 62 гласа за,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА 

ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР 

 

тако што се бирају: 

 за председника:   Миланко Кривокућа , одборник, представник 

Одборничке групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

 за чланове: 

- Војин Јаковљевић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

-  Иван Јојић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

-  Милка Владисављевић,  из реда грађана, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Тања Рогановић,  из реда грађана, представник Одборничке групе 

Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Владимир Димитријевић ,  из реда грађана, представник Одборничке 

групе Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 



- Горан Видојевић, одборник, представник Одборничке групе Нова 

Србија 

 

8. Скупштина је са 66 гласова за,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА  

ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

тако што се бирају: 

 за председника: Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка 

 за чланове: 

- Милијан Минић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Снежана Божовић , из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

-   Обрад Павловић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Сретен Поповић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Драган Ћендић,  одборник, Одборничке групе Двери – За спас Чачка 

– Бошко Обрадовић 

- Иван Радовановић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

 

 

9. Скупштина је са 62 гласа за, уз 2 уздржана гласа,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  КОРИСНИЧКОГ 

САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

 

тако што се бирају: 

 за председника:  Миленко Каличанин, одборник, представник 

Одборничке групе Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

 за чланове: 

- Томислав Несторовић,  из реда грађана, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Милош Марић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Срђан Бошковић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Милош Ракоњац,  из реда грађана, представник Одборничке групе 

Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Душко Савић,  из реда грађана, представник Одборничке групе Двери 

– За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Виолета Марковић, технички секретар,  из реда грађана, представник  

Одборничке групе ГГ „За напреднији Чачак“ 

 

 

10.     Скупштина је са 66 гласова за, уз 1 уздржани глас,  донела 



 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ 

ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА 

 

тако што се бирају: 

 за председника: Ана Лазаревић, одборник, представник Одборничке 

групе Нова Србија 

 за чланове: 

- Иван Логвинов, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Драган Уљаревић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Ацо Ђенадић,  одборник, представник Одборничке групе Двери – За 

спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Горан Давидовић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

-  Владимир Ранитовић,  из реда грађана, представник Одборничке 

групе Нова Србија 

- Братислав Танасковић,  одборник, представник Одборничке групе ГГ 

„За напреднији Чачак“ 

 

 

11.        Скупштина је са 63 гласа за,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ 

ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА 

 

тако што се бирају: 

 за председника:  Миленко Тутуновић,  одборник, представник 

Одборничке групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

 за чланове: 

- Владимир Радосавчевић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Радош Кузмановић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Предраг Теофиловић,  из реда грађана, представник  Одборничке 

групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Милош Павловић, из реда грађана,  представник Одборничке групе  

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

-  Владимир Словић, одборник, представник Одборничке групе Ивица 

Дачић – Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија – 

Демократска странка Србије  

-  Предраг Јевтић,  одборник, представник Одборничке групе  Двери – 

За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Славко  Борисављевић, из реда грађана, представник Одборничке 

групе  Нова Србија 



- Љиљана Миловановић, доктор специјалиста социјалне медицине, 

одборник, представник  Одборничке групе ГГ „За напреднији Чачак“ 

 

 

12.        Скупштина је са 60 гласова за, уз 1 уздржани глас,   донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

 САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 

тако што се бирају: 

 за председника:  Бела Стевановић, одборник, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

 за чланове: 

-  Милица Дачић, одборник представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

            -    Александар Матијашевић, из реда грађана, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Стефан Ћурчић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

            - Александар Жуњић,  из реда грађана, представник Одборничке групе 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија – 

Демократска странка Србије 

-  Александар Божовић, одборник, представник Одборничке групе 

Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Слободан Ненадић, одборник, представник Одборничке групе Двери 

– За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

-  Александар Симоновић,  из реда грађана, представник Одборничке 

групе Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Далиборка Несторовић,  одборник, представник Одборничке групе 

Нова Србија 

 

13. Скупштина је са 62 гласа за,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ 

 

тако што се бирају: 

за председника:  Радмила Живковић , одборник, представник 

Одборничке групе Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

 за чланове: 

- Јасменка Луковић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Оливера Мартаћ, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Снежана Томашевић,  из реда грађана, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Лидија Тановић, одборник, представник Одборничке групе Двери – 

За спас Чачка – Бошко Обрадовић 



- Марија Милић, из реда грађана, представник Одборничке групе 

Двери – За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

- Антонела Луковић,  из реда грађана, представник Одборничке група 

Нова Србија 

 

14.        Скупштина је са 61 гласом за, и 3 гласа против,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

тако што се бирају: 

 за председника:   Ивана Вукајловић, одборник, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – Србија побеђује“ 

 за чланове: 

- Олгица Ракић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – Србија побеђује“ 

- Милан Рогановић, одборник, представник Одборничке групе Двери – 

За спас Чачка – Бошко Обрадовић 

 

Решења су саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о образовању Комисије за доделу средстава за   

                             реализацију програма локалног економског развоја 

                             у 2016. години 
 

Уводно излагање поднео је  Владимир Грујовић, начелник Градске 

управе за локални економски развој.   

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Александар Танасковић,  Јоле Пешић и 

Бошко Обрадовић. 

 Александар Танасковић је рекао да се из описа рада Комисије не види да 

ли ће подносити извештаје Скупштини града, а сматра да би сваки одборник 

требао да зна на који начин ова Комисија распоређује средства. Такође сматра 

да одборници треба да чују ко су чланови Комисије, шта је то што их 

препоручује за ту дужност. Нагласио је да опредељени износ средстава није 

довољан, па је предложио да се нађе начин за повећање средстава  и да се 

предлог за расподелу достави Скупштини, а такође да се у Комисију именују и 

представници опозиције. Рекао је да по овом питању очекује извештај 

градоначелника за шест месеци.  

 

 Јоле Пешић је рекао да ће подржати овај предлог, али је замерио 

предлагачу што у Комисији нема представника опозиције. Искористио је 

прилику да упути критику и на предлог чланова Савета за здравље у којем нема 

ни један доктор нити један члан опозиције. Закључио је рекавши да су 

предложени кандидати компетентни, али да је требало наћи места за исто тако 

компетентне представнике опозиције.  

 

 Бошко Обрадовић је рекао да је примењен неуједначен приступ 

приликом формирања ове Комисије. Ако је ово Комисија власти за то није 



потребна одлука Скупштине али уколико предлагач жели да окупи најбоље 

представнике свих одборничких група онда треба уважити и опозицију. Рекао је 

да уколико се предлог опозиције не прихвати, ову тачку треба скинути са 

дневног реда, а одлуку, без Скупштине, нека донесе градска власт како хоће и 

жели. Упутио је савет градоначелнику да се посебно посвети Градској управи за 

локални економски развој за коју је рекао да је то најгора Управа, да не ради 

ништа и да се ту мора нешто озбиљно урадити.  

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина је са 46 гласова за, и 

18 гласова против, донела 

 

О Д Л У К У 

 О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ  

РАЗВОЈА У 2016. ГОДИНИ, 

 

тако што се именују: 

 За председника Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка. 

 За чланове: 

 Михаило Јовић, члан Градског већа задужен за област привреде и 

економског развоја. 

 Владимир Грујовић, начелник Градске управе за локални економски 

развој. 

 Владимир Ристовић, дипл. инжењер индустријско економског 

менаџмента. 

 Горана Танасковић, дипл. економиста. 

 Мирослав Петковић, дипл. правник. 

 Анђелка Новаковић, дипл. економиста. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  Избор чланова Градског већа 

 

Уводно излагање поднео је  Милун Тодоровић, градоначелник, који је 

изнео предлог за нове чланове Градског већа: Вељка Неговановића, Душана 

Радојевића и Славице Драгутиновић и дао образложење. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Александар Сретеновић, Владица 

Гавриловић, Милан Рогановић, Ацо Ђенадић, Славица Драгутиновић, Радојле 

Чоловић, Александар Божовић, Александар Танасковић, Ђорђе Шипетић, Војин 

Јаковљевић, Александар Радојевић, Наташа Цвијовић, Бошко Обрадовић, 

Радисав Рацковић, Милица Прокић, Александар Танасковић, Гордана 

Марјановић, Звонко Митровић, Светомир Стаменковић, Миленко Каличанин, 

Александар Максимовић и Биљана Рубаковић. 

 

Александар Сретеновић је поновио већ изнети предлог да се ова тачка 

повуче са дневног реда јер се крши Пословник о раду Скупштине. Рекао је да 

уколико се то не учини да о сваком кандидату треба дискутовати и гласати 



појединачно и јавно како би се знало ко ће бити одговоран за њихов избор ако 

буду лоше радили.  

 

Владица Гавриловић је рекао да је ресор намењен Вељку Неговановићу 

промашен, да је он требао да буде задужен за праћење реда на седницама 

Скупштине како се не би догађали инциденти као што је био случај на 

претходној седници са једним народним послаником. Рекао је да је 

градоначелник недавно увредио  грађане изјавом о онима који јесу и нису на 

државним јаслама. Рекао је да је Веће колективни орган и да одлучује 

колективно. Говорио је о стању у ФК „Борац“, рекавши да је после одласка 

главног спонзора главни кривац за дугове клуба био Вељко Неговановић, а да је 

садашњи градоначелник рекао да док се он пита ти дугови неће бити враћени. 

Када је у питању кандидат Славица Драгутиновић рекао је да је у претходном 

периоду успешно сарађивала са Новом Србијом на месту председника Савета за 

здравље и да од ње очекује да успешно води ресор за који ће бити задужена. 

Поновио је став Нове Србије да ће бити конструктивна опозиција и да ће 

подржати све оно што је добро и у интересу грађана.  

 

Милан Рогановић је рекао да бар два предложена кандидата немају 

потребне квалификације да се баве послом у ресору за који су задужени. Рекао 

је да је већ било сличних ситуација, нарочито у Савету за здравље где нема ни 

једног доктора. Када је у питању Славица Драгутиновић рекао је да је тај 

предлог у реду, да она разуме проблеме у здравству. Остали кандидати, по 

његовом мишљењу, немају потребне формалне квалификације, предложени 

кандидат за област културе има техничко образовање и колико је њему познато 

није био баш претерано активан у раду омладине. Питао је шта фаворизује 

Вељка Неговановића да добије ресор имовине и подсетио да је одборничка 

група Двери више пута тражила да се изврши попис градске имовине, али би то 

свакако требала да раде квалификована лица. Закључио је рекавши да ова два 

кандидата одборници Двери неће подржати.  

 

Ацо Ђенадић је рекао да се и даље задржава пракса кршења Пословника 

и сугерисао одборничкој већини да уколико Пословник не ваља да га треба 

мењати. Рекао је да не може ништа посебно рећи за кандидата Славицу 

Драгутиновић, док је код кандидата Радојевића дата штура биографија из које се 

не види каквим знањима и искуством у области културе располаже. Кад је у 

питању кандидат Вељко Неговановић рекао је да је његов ресор измишљен како 

би се намириле коалиционе нагодбе и СПС остао фактор стабилности и ове 

власти. Рекао је да Неговановић прво треба да реши имовину зграде у којој се 

налази СПС, а која је, по његовом мишљењу, отета од народа и измири обавезе 

комуналним предузећима за услуге које годинама не плаћа. Рекао је да неће 

гласати за овај предлог.  

 

Славица Драгутиновић је рекла да одборници треба да се воде идејом 

општег добра, јер је то оно због чега су и грађани бирали. Похвалила је Душана 

Радојевића, као младог енергичног човека, који је активно учествовао и у неким 

активностима Савета за здравље и Савета за младе.  

 

Радојле Чоловић је подржао предлог градоначелника и посебно изнео 

похвале на рачун Славице Драгутиновић и Душана Радојевића.  

 



Александар Божовић је рекао да је Душан Радојевић био активан у 

Канцеларији за младе, али да је у њу ушао без конкурса. Такође питао је шта га 

је квалификовало да буде у управним одборима Дома културе и КУД „Желе“, 

као и који су то пројекти и културне манифестације које је организовао и у 

њима учествовао.  

 

Александар Танасковић је рекао да градоначелник није дао одговоре на 

питања из претходне тачке дневног реда. Рекао је да има велике примедбе на 

кандидате са кадровске листе Александар Вучић – Србија побеђује, да се против 

једног броја воде кривични поступци, да су неки већ осуђивани итд. Рекао је да 

нема ништа од онога што је градоначелник рекао у свом експозеу, да се 

наставља са политиком компромиса што говори да нема бољитка за овај град. 

Питао је какве квалификације и какве везе има менаџер са културом, човек који 

је изабран без конкурса и потребних квалификација у Канцеларију за младе. 

Када је у питању Вељко Неговановић питао је по чему је квалификован да води 

ресор имовине града и тражио да му појасни шта је радио у периоду од 2001. до 

2008. године јер се то из предлога не види.  

 

Ђорђе Шипетић је рекао да власт наставља са дилетанском политиком 

кандидујући пре свега нестручне и некопентентне кадрове на важна места. 

Посебно је рекао да су све власти алергичне на стање у области урбанизма, да у 

граду влада урбанистички хаос, али да  ни сада у Градском већу неће бити 

човека задуженог за ову област. Претпостављало се да ће нова власт покушати 

да реши  ове проблеме у граду, али је јасно да од тога нема ништа. Питао је 

Вељка Неговановића да ли ће преиспитати поједина решења и пописати 

имовину града, а Радојевића да ли ће променити Одлуку о радном времену  

угоститељских објеката у граду.  

 

Војин Јаковљевић је говорио о Душану Радојевићу рекавши да је дао 

велики допринос у раду КУ „Желе“ да је био организатор смотри фолклора и 

покретач омладинског клуба где је био укључен у акције Ноћ музеја и Моја 

Србија.  

 

Александар Радојевић је говорио о кандидату Славици Драгутиновић, 

која је у дужем периоду заменик директора Градске болнице. Рекао је да 

Болница никада није била у горем стању, да нема довољно лекова, да се 

одређени прегледи и интервенције не обављају и питао да ли такво стање може 

некога озбиљно да квалификује за члана Градског већа који ће се бавити 

облашћу здравства. Када је у питању кандидат Душан Радојевић, рекао је да је 

млад, вредан, да професионално образовање и занимање није баш адекватно за 

овај ресор али да се нада да ће оправдати указано поверење.  

 

Наташа Цвијовић је говорила о Вељку Неговановићу да је добар човек и 

кандидат, да има велико искуство и да ће успешно обављати послове у 

повереном ресору. Такође изразила је наду да ће успешно обавити дуго одлаган 

посао пописа градске имовине. Похвалила је и Славицу Драгутиновић рекавши 

да су успешно сарађивале у претходном мандату.  

 

Бошко Обрадовић је рекао да се догађа оно што је унапред предвиђено, 

да се ради о коалиционој нагодби, да СНС без СПС нема већину, да СПС 

уцењује власт условљавајући подршку персоналним решењима за председника 



странке која је једва прешла цензус. По његовом мишљењу СНС на овакав 

начин оживљава снаге поражене на изборима и понижава већину грађана Србије 

која је јасно изрекла свој став на недавним изборима. Рекао је да СНС још увек 

крије због чега одмах није изабрано цело Градско веће, већ се накнадно додају 

нови чланови. Ресор који је добио СПС је трагикомичан јер ова партија баштини 

традицију Савеза комуниста који је отимао имовину грађанима. Вељко 

Неговановић је за претходних осам година колико је био на власти могао и 

морао да попише градску имовину, на шта смо га стално подсећали и 

инсистирали, то није урадио па не верујемо да ће то урадити и у наредном 

периоду. Рекао је да ће гласати против овог предлога.  

 

За реплику се јавио Вељко Неговановић који је рекао да су сви који 

пређу цензус на изборима у обавези да воде разговоре о формирању власти што 

је свакако интерес грађана. СПС као одговорна партија је то чинио у 

претходном периоду, сада и увек ће то чинити. Двери су показале да их власт не 

интересује да је не би узели ни да сами освоје преко 50% гласова и подсетио да 

се 2012. већ дешавало да постављају немогуће услове, чиме унапред елиминишу 

могућност учешћа у власти. Оценио је то као политичку превару, јер се 

грађанима једно прича у кампањи, а након избора ради нешто сасвим друго.  

 

За реплику се јавио Александар Танасковић, који је замерио председнику 

Скупштине да стално крши Пословник о раду Скупштине, јер дозвољава да се 

одборници и одборничке групе вређају. Рекао је да су Двери истрајне у својим 

ставовима и да изгледа то смета другим одборницима. Питао је да ли СПС са 

три одборника има услова и морала да учествује у власти. Оценио је да се нови 

градоначелник не сналази и све увлачи у власт што је лоше и чиме троши 

поверење и кредите које је добио на почетку мандата. Закључио је рекавши да 

треба прекинути са оваквим кадровањем.  

 

Радисав Рацковић је говорио о историји српског народа о голготи коју је 

прошао и при том цитирао речи Патријарха Павла. Рекао је да је одборничка 

група Двери више пута тражила да се утврди имовина града, а то није урађено и 

да то Вељко Неговановић не може да обави. Сматра да ако то место мора да 

припадне СПС, тај посао треба дати неком много млађем човеку.  

 

Милица Прокић је пребацила СНС да су морали да сакрију Вељка 

Неговановића кога су грађани на изборима отерали са власти, па се због тога 

сада врши накнадни избор чланова Градског већа. Рекла је да је СНС говорило 

да неће зарад власти да прави труле компромисе, што сада управо чини, 

склапајући коалицију са СПС која је освојила свега 6% гласова и има три 

одборника у Скупштини. Рекла је да СПС без коалиционих партнера не би 

могла да формира ни одборничку групу.  

 

За реплику се јавио Вељко Неговановић, који је одговорио да 

одборницаи Двери показују необразовање, бахатост, непознавање, неморалност 

и да због тога никада неће доћи на власт.  

 

Председник Скупштине је након више упозорења, изрекао опомену 

Александру Танасковићу, због гласног добацивања са места.  

 



За реч се јавила Милица Прокић, која је указала на повреду члана 144. 

Пословника.  

 

Председник Скупштине је дао образложење и рекао да сматра да није 

повредио Пословник о раду, а након поновних добацивања са места одборнику 

Александру Танасковићу, у складу са чланом 149. Пословника о раду 

Скупштине,  изрекао меру друге опомене.  

 

Александар Танасковић (других 5 минута) је упитао градоначелника да 

ли је предлог за чланове Градског већа стварно његов или не. Замерио је што у 

Градском већу нема члана задуженог за урбанизам и поставио више питања – да 

ли Вељко Неговановић треба и може да реши питање Дома војске, да ли је 

Радојевић квалификован да води градску културу, указао на бројне проблеме у 

здравству са којим ће се суочити Славица Драгутиновић. Закључио је рекавши 

да се ради о трулим политичким компромисима и поново питао градоначелника 

да ли су господа Дробњак и Неговановић нови људи о којима је причано у 

кампањи и у уводном експозеу.  

 

Гордана Марјановић је похвалила кандидате СНС за функције у  

Градском већу, а рекла да о Вељку Неговановићу неће да говори јер га не 

познаје довољно.  

 

Звонко Митровић је рекао да власт не крије ништа, а да се опозиција 

користи лажима које се сталним понављањем код  неких претварају у истину. 

Рекао је да би, када би он бирао, увек за сараднике узео и Радојевића и 

Драгутиновићку, док о Неговановићу не може да говори.  

 

Светомир Стаменковић је замерио што се расправа оволико дуго отеже, 

што није добро и рекао да када би сељаци и рудари овако радили то не би било 

добро. Позвао је одборнике Двери да га саслушају, да буду толерантни, да 

говоре кратко и јасно и да се сви заједно држимо дневног реда. Рекао је да нема 

идеалних људи, да се за свакога може наћи по нека примедба и позвао да се 

расправа прекине и пређе на гласање.  

 

Миленко Каличанин је рекао да не треба скраћивати расправу, да све 

треба добро продискутовати и остати довољно колико је потребно да се донесу 

праве одлуке. Рекао је да треба сваком одборнику омогућити да изнесе свој став.  

 

Александар Максимовић је рекао да се по гласању није видела подршка 

коју је опозиција обећала новом градоначелнику на почетку мандата. Рекао је да 

је градоначелник добро проценио кога ће предложити у Градско веће и изразио 

уверење да ће сви предложени кандидати добро обавити свој посао. Посебно је 

похвалио Радојевића, рекавши да се ради о младом амбициозном човеку. 

Закључио је рекавши да је све урађено у складу са Законом и Пословником о 

раду Скупштине.  

 

Биљана Рубаковић је рекла да нема личних анимозитета ни према једном 

кандидату, али је Душану Радојевићу оспорила компетенције за ресор културе, а 

не за ресор омладине. Сматра да би најбољи репер за избор кандидата у овој 

области био када би директори установа културе дали предлог за Већника у овој 

области.  



 

Председник Скупштине Игор Трифуновић, је закључио претрес и     

предложио да гласање спроведе Комисија у саставу:  Мирослав Петковић, 

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. 

 

Председник Скупштине је позвао Комисију за избор да спроведе гласање 

и прогласио паузу у трајању од 30 минута. 

 

 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 Комисије Мирослав Петковић 

је саопштио да резултате гласања.  

 

 За Славицу Драгутиновић  гласало је 39 одборника. 

 

 За Душана Радојевића  гласало је 43 одборника. 

 

 За Вељка Неговановића  гласало је 39 одборника. 

 

 Председавајући је, на основу резултата гласања, констатовао да су 

предложени кандидати изабрани за  чланове Градског већа града  Чачка, и да  

Славици Драгутиновић,  Душану Радојевићу и Вељку Неговановићу   избором  

за чланове Градског већа  престаје мандат одборника. 
 

ПЕТА ТАЧКА:  Информација Градске управе за инспекцијски надзор у вези  

                            проблема станара у улици Светозара Марковића 

 

 Уводно излагање поднео је Милован Ерић, начелник Градске управе за 

инспекцијски надзор.  

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Тања Стовраг, Ђорђе Шипетић, Бошко 

Обрадовић, Александар Сретеновић, Звонко Митровић,  Ацо Ђенадић, Миленко 

Каличанин, Александар Максимовић, Александар Божовић, Јоле Пешић и 

Милица Прокић. 

 

 Тања Стовраг се заложила да, поред решавања проблема, друштво поведе 

рачуна да се заштите деца која ту живе и која су изложена породичном насиљу 

и живе у нездравим условима.  

 

Ђорђе Шипетић је питао известиоца због чега није доставио писану 

информацију одборницима, цитирао писмо станара који  се жале надлежним 

установама више од годину дана и рекао да се не ради о анимозитету према 



ромским породицама које ту живе, већ о жељи станара да сви живе у здравим 

хигјенским условима.  

 

Бошко Обрадовић је рекао да је ово слика неажурности градске власти и 

Градске управе. Поновио је да град не поседује попис имовине, па нико не зна 

којом имовином град располаже и газдује. Због неажурности и неповерења у  

надлежне службе, грађани су се обратили градоначелнику у нади да ће им 

решити проблем. Закључио је рекавши да је ово још један разлог више да се у 

граду формира само једна градска управа која ће координирати рад свих 

градских служби.  

 

Александар Сретеновић је подсетио да су својевремено избеглице из 

бивших југословенских република смештени у сеоске домове културе, па је у 

вези са тим предложио да се ова ромска породица смести у Дом у Парменцу.  

 

Звонко Митровић је рекао да се овде не ради о смештају лица преко 

Центра за социјални рад у ову кућу, већ о ометању поседа, а такве ствари 

решава Суд и Закон, а не градоначелник.  

 

Ацо Ђенадић је рекао да се ради о неправди, о беди и сиротињи. 

Подсетио је да Центар за социјални рад има нереализована средства у буџету 

која је требало утрошити на помоћ најсиромашнијима и социјално 

најугроженијим грађанима, као што је ова ромска породица. Рекао је да на 

жалост оваквих породица има много и да градоначелник решавање проблема 

најсиромашнијих треба да стави у приоритет својих активности.  

 

Миленко Каличанин је рекао да у оваквим случајевима град треба да 

покаже да ли је спреман да решава овакве проблеме и предложио да се решења 

траже пре него што дође до суда.  

 

Александар Максимовић је рекао да је у овом случају ситуација потпуно 

јасна, да проблем постоји, да градске службе морају и могу да га реше и да ће то 

тако и бити. Замерио је неким одборницима да оваквим причама политизују 

проблеме и злоупотребљавају их у циљу промоције својих политичких ставова.  

 

Александар Божовић је рекао да је овај случај велики хуманитарни и 

еколошки проблем, да на жалост у граду има много породица са разним 

егзистенцијалним проблемима и да је то разлог више да се оснује хуманитарни 

фонд.  

 

Јоле Пешић је рекао да се овде не ради о политичкој причи, већ 

одборници изражавају забринутост, првенствено за децу која тамо живе.  

 

Милица Прокић се сложила да се ради о озбиљном проблему и апеловала 

да се што пре пронађе најбоље могуће решење.  

 За реч се јавио Игор Трифуновић, председник Скупштине, који је рекао 

да се, током расправе, чуло доста предлога за решавање овог проблема и да се  у 

решење проблема  мора укључити Центар за социјални рад, а да Градска управа 

за инспекцијски надзор обави свој део посла.  

 



На питања и примедбе изнете у току претреса одговорио је Милован 

Ерић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор.  

 

ШЕСТА ТАЧКА: Oдборничка питања 

 

За реч се јавио Александар Сретеновић, који је питао, с обзиром да су 

средства у буџету опредељена за ту намену, када ће почети чишћење канала  

или бар оног дела који пролази кроз Љубић кеј.  

 

Ђорђе Шипетић је питао  како је наплаћена накнада за уређење 

грађевинског земљишта за објекте које је радило предузеће „Велимировић 

инжињеринг“ на Градском шеталишту, колика је накнада била у новцу,  а 

колика у имовини и  другим начинима измирења ове обавезе. 

 

Пошто више није било питања, председник Скупштине је закључио 

седницу у 16 сати. 

   

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-96/16-I 

30.  јун   2016. године  

 

 

          СЕКРЕТАР                                                                    ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка,                                            Скупштине града Чачка, 

  Љубодраг Петковић                                                           Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Записник са 3. седнице усвојен је на 5. седници Скупштине града, одржаној 

7, 12, 13. i 16. септембра 2016. године.  

 

 


