
З А П И С Н И К
са ЧЕТРДЕСЕТОСМЕ  седнице Скупштине града Чачка,

 одржане 11. децембра   2015. године, у великој
  сали Скупштине града Чачка у Чачку

Седница је почела рад у 10 сати и 30  минута.  

Седницу  је,  у  складу  са  чланом  123.  Пословника  о  раду  Скупштине
отворио и председавао јој  Вељко Неговановић, председник Скупштине  града
Чачка.

Председник Скупштине је обавестио одборнике да је на почетку седнице,
према  обавештењу  које  је  добио  од  секретара  Скупштине,  присутно  38
одборника. 

Поред одборника седници Скупштине су присуствовали градоначелник,
заменик градоначелника, чланови Градског већа, представници градских управа
и представници средстава јавног информисања.  

Седници  од  почетка  до  закључења   заседања  нису   присуствовали
одборници   Александар Радојевић, Бошко Обрадовић и Љиљана Ранковић. 

Одсуство  са  седнице  оправдали  су   Јерослав  Живанић  и  Миладин
Ристановић, чланови Градског већа.

Председавајући,  председник Скупштине је потом обавестио одборнике
да  им  је  достављен  записник  са  четрдесет  седме  седнице  Скупштине,  ради
усвајања.

Питао  је  одборнике  да  ли  имају  примедаба  на  записник  са  четрдесет
седме седнице Скупштине одржане  20, 22. и  30. октобра   2015. године.

Пошто се  нико није јавио за реч, Скупштина је, са 36 гласова за,  донела
следећи

З а к љ у ч а к

Усваја се записник са четрдесетседме седнице Скупштине града Чачка од
20, 22. и 30. октобра   2015. године, без примедаба. 

Председник  Скупштине  је  обавестио  одборнике  да  им  је  уз  позив  за
данашњу седницу достављен предлог дневног реда,  и питао да ли има предлога
за измене и допуне дневног реда.

Пошто  није било  предлога за измену или допуну предложеног дневног
реда, Скупштина је са 35  гласа за,  утврдила следећи 
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РАД ПО ПОЈЕДИНИМ ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

ПРВА ТАЧКА:    Престанак дужности и избор једног члана Градског већа

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је   Војислав Илић,
градоначелник, који је обавестио Скупштину да је Остоја Мијаиловић, поднео
оставку на место члана Градског већа и истовремено предложио да се уместо
њега за члана Градског већа изабере Мирко Зарић, пољопривредни произвођач
из Заблаћа. 

Председник Скупштине је констатовао да Остоји Мијаиловићу престаје
мандат  члана Градског већа  и потом отворио претрес.

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

За  реч  се  јавио  одборник  Милан Рогановић,  који  је  изразио  сумњу у
постојање кворума и тражио да се кворум за рад поново утврди.

Председник Скупштине је затражио од Стручне службе да утврди број
присутних одборника.



Пребројавањем је утврђено  да седници присуствује 38 одборника. 

Одборник Рогановић је  изразио сумњу у тачност бројања  и тражио да се
кворум утврди прозивањем одборника.

Председник Скупштине је позвао секретара Скупштине града да прозове
одборнике и на овај начин утврди број присутних одборника.

Прозивком  је  утврђено  да  седници  присуствује  39  одборника,  па  је
председник  Скупштине  констатовао  да  постоји  кворум  за  рад  и  пуноважно
одлучивање. 

Затим је председник Скупштине обавестио одборнике о поступку избора
новог  члана  Градског  већа  и  предложио  да  се  у  Комисију  за  избор  члана
Градског већа – изаберу за председавајућег  Владица Гавриловић,  са Изборне
листе Нова Србија – Демократска странка Србије – Велимир Илић, за чланове -
Драган  Андрић,  са  Изборне  листе  Избор  за  бољи  живот - Борис  Тадић,
Александар  Максимовић,  са  Изборне  листе  Покренимо  Чачак  –  Томислав
Николић  –  Српска  напредна  странка  –  Покрет  снага  Србије  БК –  Покрет
социјалиста,  Слободан  Ненадић,  са  Изборне  листе  Двери  српске  –  За  живот
Чачка  – др  Милан  Рогановић и Мирослав Мелајац, са Изборне листе  Ивица
Дачић  –  Социјалистичка  партија Србије  (СПС)  –  Партија  уједињених
пензионера  Србије (ПУПС).

Председник Скупштине је питао одборнике ко је за предложени састав
Комисије.

За је гласало 37 одборника, па је председник Скупштине констатовао да
је овај предлог прихваћен. 

 Потом је председник Скупштине позвао Комисију за избор да дође за
председнички сто и руководи гласањем за избор члана Градског већа.

 
ххх

По завршетку гласања и утврђивања резултата,  седница Скупштине је
настављена   у  11 часова  и 17 минута  и  председник Комисије  је  саопштио
резултате гласања. 

За  кандидата  за  члана  Градског  већа   Мирка  Зарића гласало  је  38
одборника, а 1 је био против. 

Председник Скупштине Вељко Неговановић је констатовао да је за члана
Градског већа  изабран  Мирко Зарић и честитао на избору  за члана Градског
већа.

Решења о  престанку мандата  и избору за члана Градског већа су саставни део
записника.  



ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о додели Децембарске награде града
                              за 2015. годину

Уводно  излагање  по  овој  тачки  дневног  реда  поднео  је   Градимир
Алексић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

У  претресу  су  учествовали   Мирослав  Спасојевић,  Стојан  Марковић,
Ђорђе  Шипетић,  Драган  Ћендић,  Гордана  Плазинић  Цикић  и  Слободан
Ненадић.

Мирослав  Спасојевић  је  рекао  да  се  претходних  година  залагао  да
награде  града  добијају  успешни  научни  радници,  професори,  радници,
стручњаци,  а  не  политичари  како  је  то  некада  било.  Сматра  да  је  Комисија
доносећи  овакав  предлог  размишљала  на  исти  начин,  јер  су  предложени
кандидати  апсолутно  заслужили  да  добију  ово  високо  признање.  Истакао  је
значај и улогу професора Маричића, како у теоретском, тако и у практичном
раду, а за КК „Борац“ и ТРЗ Ремонт рекао да су много допринели угледу Чачка
у земљи и свету. 

Стојан Марковић се придружио свему ономе што је претходник рекао
додавши да су сви предлози квалитетни и упутио честитке и предлагачима и
добитницима. 

Ђорђе  Шипетић  је  питао  одборника  Спасојевића  где  је  био  пре  две
године када је ова Скупштина доделила награду Томиславу Николићу и с тим у
вези  предложио да  се  награда  Почасни  грађанин  не  додељује  све  док се  не
одузме  награда  додељена  Томиславу Николићу.  Рекао  је  да  су  сви предлози
добри, посебно је истакао КК „Борац“ који има изузетно успешну сезону. 

Драган Ћендић је рекао да најновије понашање Ремонта у ситуацији када
су нека предузећа наменске производње стала у заштиту актуелног министра
одбране,  а Ремонт није,  код њега учвршћује  убеђење да треба да добије ову
награду. Рекао је да ће гласати за сва три предлога. 

Гордана Плазинић Цикић је рекла све најбоље о предлозима посебно о
предлогу да  ТРЗ  добије највише градско признање и пожелела да у наредном
периоду настави да ради још боље него до сада. 

Слободан Ненадић је рекао да је био члан Комисије за доделу признања и
потврдио да је Комисија одлуке доносила једногласно и да су сви предложени
кандидати заслужили да добију награду. И он је похвалио Ремонт због тога што
се није придружио неким другим установама које су стале у заштиту министра
одбране. 

Пошто  се  више  нико  није  јавио  за  реч,  председник  Скупштине  је
обавестио да ће се Скупштина изјашњавати о сваком предлогу посебно.



Председник  Скупштине  ставио  је  на  гласање предлог  да  Децембарску
награду града за 2015. годину добије др Алекса Маричић.

За овај предлог изјаснило се 60 одборника.

Председник  Скупштине  ставио  је  на  гласање предлог  да  Децембарску
награду града за 2015. годину добије Технички ремонтни завод Чачак.

За овај предлог изјаснило се 60 одборника.

Председник  Скупштине  ставио  је  на  гласање предлог  да  Децембарску
награду града за 2015. годину добије КК „Борац“ Чачак.

За овај предлог изјаснило се 59 одборника.

Председник  Скупштине  је  констатовао  да  је  Скупштина  града  Чачка
једногласно  донела

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА

ЗА 2015. ГОДИНУ

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине,
честитао  добитницима  награде  и  захвалио  се  Комисији  на  квалитетним
предлозима.

Одлука   је саставни део записника.

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о матичним подручјима на територији
                             града Чачка 

Уводно  излагање  по  овој  тачки  дневног  реда  поднео  је   Небојша
Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове.

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу.

У  претресу  су   учествовали   Милан  Тановић,  Владан  Савићевић,
Драгутин Ђуровић, Бранислав Лазовић и Радисав Рацковић.

Милан Тановић је предложио да се повуче регулациона линија између
Трнаве и Атенице. У вези са тим рекао је да је Трнава некад била општина и
показао  фотографију  споменика  Василија  Вујовића  који  је  био  председник
општине. 

Владан  Савићевић  је  подсетио  да  је пре  7  –  8  година  урађен
информациони системи, да су умрежене све месне канцеларије и да је резултат
прегалачког рада једна оваква Одлука.



Драгутин Ђуровић је рекао да су сва матична подручја од Овчар бање до
Заблаћа  практично  обухваћена  једним  матичним  подручјем.  Нагласио  је  да
узимањем печата и повлачењем књига из месних заједница, месне заједнице 

неће имати право да издају акте грађанима, па је предложио да се умножи печат
и да се омогући месним заједницама да помажу грађанима на терену. Сматра да
Град може да изврши одређене корекције ако за то осети потребу и да велика
матична  подручја  са  великим  бројем  становника  која  имају  највећи  број
обрађених предмета треба задржати као што је  на пример Атеница. 

Бранислав Лазовић сматра да предлог ове Одлуке није добар јер треба да
се ради на децентрализацији а не на централизацији.  Истакао је да је Чачак
добио статус Града и да Град треба да има своје општине а не месне заједнице.
Подсетио је, да је предлагао поделу Града на 3 или 4 општине, а не само да буде
Град и месне заједнице, да сва администрација буде у 3 – 4 општине а да се
документација дели из Града. Рекао је да је ово једна врло озбиљна тема и да до
сада ни једно руководство није имало слуха да то уради. Нагласио је да не може
да подржи ову Одлуку и предложио је да се на ову тему не гледа партијски, ни
политички,  већ да ово буде једна заједничка  одлука,  у коју ће бити уграђена
туђа добра искуства, а на добробит свих грађана. 

Радисав Рацковић је рекао да овај предлог Одлуке представља још један
пример како власт систематски уништава свој народ,  село, сељаке.  Позвао је
локалну  власт  да  се  пробуди  и  да  уради  нешто  конкретно  за  локално
становништво. 

На  питања  и  примедбе  изнете  у  току  претреса  одговорио  је  Небојша
Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове.

Пошто  се  више нико није  јавио за  реч у  начелу,  Скупштина  је  са  39
гласова за, 3 гласа против, уз 1 уздржани глас, донела Одлуку у начелу.

Затим  је  председник  Скупштине  обавестио  да  на  Предлог  одлуке  о
матичним подручјима на територији града Чачка  нема поднетих амандмана  и
отворио претрес у појединостима. 

Пошто  се  нико  није  јавио  за  реч,  Скупштина  са  40  гласова  за,  уз  2
уздржана гласа донела 

 О Д Л У К У
О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА ЧАЧКА,
   

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

Одлука   је саставни део записника.



ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог   одлуке о давању сагласности на програм зимског 
                                  одржавања за сезону 2015/2016.

Уводно   излагање  по   овој  тачки  дневног  реда  поднео  је    Небојша
Јелушић, технички директор ЈП „Градац“ Чачак.

Председник Скупштине је отворио претрес.

У претресу су учествовали Радисав Рацковић, Слободан Ненадић, Драго
Милошевић, Вељко Неговановић и Драган Ћендић.

Радисав Рацковић је рекао да је тренутно блага зима,  а да су улице у
граду блатњаве, масне  и клизаве. Питао је да ли постоји могућност да се пре
него што почну мразеви оперу улице. Истакао је да грађани Кључке улице имају
проблем са паркирањем својих возила испред својих кућа,  па је питао да ли
постоји  могућност  да  се  у  Кључкој  улици  обележе  паркинг  места  како  би
грађани могли да се паркирају испред својих кућа и како не би плаћали казне. 

Слободан Ненадић је рекао да је у Кудровој улици, од доње пијаце кроз
Љубић поље па све до пумпе велика фреквенција деце и старијих људи, па је
питао да ли је та улица у плану и постоји ли могућност да се у тој улици баца со
и да се та улица редовно чисти. 

Драго Милошевић је рекао да у име Одборничке групе СНС чији је шеф
Бојан Драшковић, подржава овај Програм јер је квалитетно урађен. Честитао је
в.д. директору који је веома кратко на овој позицији и истакао да је Програм
добро урађен и да га треба усвојити с обзиром да је нужан. 

Вељко Неговановић, председник Скупштине, је питао да ли у току једног
месеца постоји могућност ванредног прања улица. 

Драган  Ћендић  је  рекао  да  се  у  улици  Раденка  Јањића  приликом
чишћења снега тај снег оставља на тротоарима који су веома уски, па грађани
приликом одласка у градску болницу немају куда да пролазе.  Нагласио је да
улица Раденка Јањића није наведена као приоритет у овом Програму. 

На  питања  и  примедбе  изнете  у  току  претреса  одговорио  је  Небојша
Јелушић, технички директор ЈП „Градац“ Чачак.

Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина је са 48 гласова за,
донела 

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЗИМСКОГ

ОДРЖАВАЊА ЗА СЕЗОНУ 2015/2016., 
  

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



Одлука   је саставни део записника.

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о радном времену здравствене установе 
                         „Апотека Чачак“

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Сања Петковић,
директор Апотеке „Чачак“.

Председник Скупштине је отворио претрес.

У  претресу  су  учествовали   Градимир  Алексић,  Милан  Рогановић,
Александар Максимовић, Мирослав Мелајац, Славица Драгутиновић, Слободан
Ненадић, Драган Бисенић и Јоле Пешић.

Градимир Алексић је подржао рад директорке и подсетио да у Чачку има
око  30  приватних  апотека,  па  да  у  том  смислу  Апотекарска  установа  има
огромну конкуренцију.  Сматра да Апотекарска установа треба  и убудуће  да
буде конкурентна на тржишту и доступна 24 сата нашим грађанима као што већ
и јесте. 

Милан Рогановић  је  рекао да  је  ово један добар документ  и  да  ће  га
подржати. Истакао је да би апотеке у селима требало да имају двосменски рад и
у  том  смислу  је  упутио  критику  вишим  инстанцама  да  се  мало  побољша
кадровска политика на терену. Нагласио је да ће подржати овај предлог Одлуке,
да Апотекарска установа има јаку тржишну конкуренцију и да треба да настави
да прати токове. 

Александар  Максимовић  је  питао  зашто  Скупштина  доноси  Одлуку  о
радном времену Апотекарске установе, с обзиром да Апотекарска установа има
свој Управни одбор. Сматра да је то непотребна ствар. 

Мирослав Мелајац се захвалио директорки и Апотекарској установи што
су продужиле радно време посебно на сеоском подручју.  Подсетио је да је и
раније инсистирано да се у Заблаћу или продужи рад у Амбуланти или уведе
двосменски  рад тако  да  је  ово продужење радног  времена  права  прилика  за
пацијенте који долазе у поподневним часовима. Рекао је да ће СПС и ПУПС
гласати за ову Одлуку. 

Славица Драгутиновић сматра да ову Одлуку треба подржати с обзиром
да је рурално подручје мало дискриминисано па велики  број људи мора да дође
у град. Питала је како је Апотекарска установа регулисала продужетак радног
времена до 15:30h у смислу кадрова. Истакла је да у ноћној смени ради само
једна дежурна апотека у граду,  и да често постоји  потреба за лековима   који
нису на дозвољеној листи, па да би у том смислу требала да постоји апотека
ближе болници која би радила нон стоп. 



Слободан  Ненадић  је  питао  на  основу  чега  директорка  има  право  да
продужи радно време Апотекарске установе, с обзиром да Град доноси Одлуку
о радном времену Апотеке. 

 
Драган Бисенић је рекао да је Апотекарска установа једина установа у

Граду која је подложна конкуренцији, да опстаје на тржишту и да је то довољан
показатељ о њеном раду. Истакао је да подржава ову Одлуку али да она неће
унапредити  рад  Апотекарске  установе  већ  да  у  наредном  периоду  треба
размотрити проблеме у раду,  могућност производних капацитета, односно да се
направи  једна  визија  ове  Установе  за  будући  период  и  сагледају  могућноси
евентуалне  помоћи  и  подршке  локалне  самоуправе.  Похвалио  је  рад  ове
Установе.

Јоле  Пешић  је  подсетио  да  је  претходних  година  био  иницијатор  да
Апотекарска установа прошири своју продајну мрежу  и да треба размотрити
могућност  да  се  у  будућности  отвори једна  апотека  у  МЗ Кошутњак.  Новој
директорки је пожелео успех у даљем раду и да Установа буде конкурентна на
тржишту. 

На  питања  и  примедбе  изнете  у  току  претреса  одговорила  је  Сања
Петковић, директор Апотеке „Чачак“.

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

 О Д Л У К У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

АПОТЕКА „ЧАЧАК“,

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

Одлука је саставни део записника. 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени одлуке о образовању Комисије
                               за планове

 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 Радисав Рацковић, који је тражио да Градска
управа за урбанизам предузме све што је у њеној надлежности а што је везано за
обележавање и планирање паркинг места у Кључкој улици, како би грађани те
улице имали где да паркирају своја возила и да не би плаћали казне. 

На питања и примедбе одговорила је Весна Дмитрић, начелник Градске
управе за урбанизам. 



Пошто се  више нико  није  јавио за  реч,  Скупштина  је  са  43  гласа  за,
донела

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ

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

Одлука   је саставни део записника.

СЕДМА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 
                               имунитетска питања

1. а)   Предлог решења о   именовању вршиоца дужности директора Јавног     
комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак

Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица
Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

У претресу су учествовали   Мирјана Миленковић Таловић,  Бранислав
Лазовић, Славица Драгутиновић, Слободан Ненадић и Вељко Неговановић.

Мирјана Миленковић Таловић је питала каква  су то ванредна ситуација
редовни локални избори и зашто у ЈКП „Чачак“ Чачак није расписан конкурс за
избор  директора.  Истакла  је  да  се  у  предстојеће  изборе  улази  са  два  в.д.
директора  у  два  веома  битна  јавна  предузећа  ЈКП  „Чачак“  и  ЈП  „Градац“.
Питала је зашто се чекало од јула до децембра, односно зашто у ЈКП „Чачак“
није изабран директор него се продужава мандат в.д. директора. 

Бранислав  Лазовић  је  рекао  да  се  зна  зашто  се  расписује  конкурс  и
именује в.д. директор и да не види разлог због чега се сада продужава стање в.д.
директора  да  би  се  након  избора  расписао  конкурс  и  да  је  Закон  јасно
прецизирао да се након 6 месеци расписује конкурс за избор директора. Сматра
да овај предлог није добар и да за овај предлог неће гласати нико. Подсетио је
да су материјал за овај  предлог одборници добили непосредно пред седницу
Скупштине као допунски материјал. 

Славица Драгутиновић је рекла да као члан  СНС  као одговорне странке
подржава један одговарајући конкурс и да не види ништа спорно при избору в.д.
директора,  да је предвиђено да се у случају потребе то стање в.д.  директора
продужи, што је и законом регулисано.

Слободан Ненадић је питао колико је потребно времена за тај такозвани
„озбиљан конкурс“ и рекао је да је овај избор в.д. директора у директној вези са
предстојећим изборима. 



Вељко Неговановић, председник Скупштине, је рекао да недостаје члан
Комисије за избор директора кога предлаже Стална конференција градова и 

општина, па да самим тим не може да се формира Комисија за избор директора
која  би расписала  конкурс,  и да је  то главни разлог  што се врши избор в.д.
директора овог предузећа. 

Пошто се  више нико није јавио за реч, Скупштина  је са 36 гласова за,  3
гласа против, уз 1 уздржани глас,  донела 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК

тако  што  се  поново   именује  Данко  Ћаловић,  дипл.  правник,  за  вршиоца
дужности. 

    б) Предлог решења о   именовању вршиоца дужности директора   Јавног    
предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско        земљиште
и путеве “Градац” Чачак

Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица
Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

У  претресу  су  учествовали   Мирјана  Миленковић  Таловић,  Стојан
Марковић,  Раденко  Луковић,  Александар  Танасковић,  Вељко  Неговановић,
Бранислав Лазовић, Александар Максимовић, Милан Тановић и Драган Ћендић.

Мирјана Миленковић Таловић је рекла да је ово слична ситуација као и у
ЈКП  „Чачак“  Чачак,  да  Закон  није  предвидео  да  су  редовни  парламентарни
избори ванредна ситуација, да није опозиција  тражила избор вд   ни у случају
ЈКП „Чачак“ Чачак ни у случају ЈП „Градац“.  Подсетила је, да је у случају ЈКП
„Чачак,   мандат директору престао на основу судске одлуке,  да је  због  тога
изабран  в.д. директора овог јавног предузећа и ако за шест месеци није могао
бити спроведен конкурс за избор директора онда  они који су  то требали  да
ураде и нису способни да воде предузеће.

Стојан  Марковић  је  подсетио  на  ситуацију  да  је  в.д.  директор  овог
предузећа именован на незаконит начин и да му не треба на незаконит начин
продужити  мандат  в.д.  директора.  Сматра  да  је  добро  то  што  за  стање  в.д.
директора овог предузећа одговорност сноси СНС,  да ће  в.д. директора бити до
избора,  а  након тога  ће када СНС оде са власти неко расписати  конкурс за
избор директора. Рекао је и да би било боље да се СНС организује и да врати
360 хиљада евра колико дугује буџету града, а не да причају о буџету за следећу
годину. 



Раденко  Луковић,  заменик  градоначелника,  је  рекао  да  је  изменама  и
допунама Закона о буџетском систему предвиђено да предузеће које је 

индиректни буџетски корисник не може остати у статусу јавног предузећа, па да
је из тог разлога продужен мандат в.д. директора ЈП „Градац“. 

Александар  Танасковић  је  рекао  да  је  овај  предлог  скандалозан,  да
представља велику срамоту,  да се пет месеци унапред продужава мандат в.д.
директора  а  да  је  посебно  срамота  што  је  овај  кандидат  изабран  са  29
скупштинских гласова, да нема легитимитет ни морално право. Нагласио је да
убудуће више не би смео да се крши Закон  и да ће, уколико овај предлог прође
и ово доћи пред управни спор и да ће у нашем граду морати неко да одговара за
оно што се ради.  Истакао је, да је именовањем предложеног кандидата за в.д.
директора урушен легитимитет ове Скупштине. 

Вељко Неговановић, председник Скупштине, је рекао да није покренут
никакав управни спор. 

Бранислав Лазовић је рекао да су одборници материјал за овај предлог
добили  као  допунски  и  питао  је  каква  се  порука  шаље  грађанима  Чачка  и
одборницима, да ли то значи да се Скупштина после ове седнице неће састајати.
Питао је и ко је тај ко укида мандат одборницима који су добили од грађана
града  Чачка.  Истакао  је  да  ова  одлука  о  продужетку  мандата  в.д.  директора
говори о томе да се Скупштина више неће састајати до априла 2016. године.
Сматра  да  је  стање  у  ЈП „Градац“  забрињавајуће,  да  ће  веома  брзо  настати
велики проблеми,  и  да  уколико  в.д.  директор  ЈП „Градац“  настави  овако да
руководи предузећем да ће направити негативан резултат у наредних 6 месеци.
Предложио је да се овај избор в.д. директора одложи или да се овај предлог
скине са дневног реда. 

Александар  Максимовић  је  рекао  да  је  понашање  одређених
опозиционих  одборника  срамотно,  скандалозно  и  безобразно,  с  обзиром  да
константно врше замену теза. Истакао  је да је аргументовано образложено због
чега се продужава мандат в.д. директора двојици директора на још 6 месеци и
да би се  након  предстојећих  избора  у  2016.  години ова  два  јавна предузећа
могла  довести  у  ситуацију  да  остану  без  директора  до  конституисања  нове
власти. Када је у питању биографија предложеног кандидата за в.д. директора
Драгана Вукајиловића, сматра да је не треба понављати. Нагласио је да је овај
избор  в.д.  директора  на  6  месеци  и  да  они  који  буду  освојили  власт  након
предстојећих  избора  имају  право  да  истог  момента  распишу  конкурс  за
директоре оба јавна предузећа и да због тога нема разлога да се овај предлог не
прихвати. 

Милан  Тановић  је  питао  како  су  Градоначелник,  Заменик
градоначелника и  Председник Скупштине могли да присуствују  на  отварању
објекта Дис, а  да притом нису позвали бившег директора Небојшу Јовановића
који  је  много  допринео  изградњи  поменутог  објекта.  Такође  је  питао  како



Градоначелник,  Заменик  градоначелника  и  Председник  Скупштине  још увек
обављају  своје  функције,  а  сматрају  да  бивши  директор  Небојша  Јовановић
сноси одговорност, и мишљења је да би на првом месту одговорност требали да 

сносе Градоначелник, Заменик градоначелника и Председник Скупштине јер су
га они изабрали , па тек онда Небојша Јовановић. Подсетио је да није подигао
руку за смену директора Небојше Јовановића и да би то урадио али уз судску
пресуду. Нагласио је да је Небојша Јовановић урадио доста за Трнаву. 

Драган Ћендић је рекао да је један одборник приликом свог излагања
покушао да оправда своју неспособност и неспособност своје странке из разлога
што да сада није извршено именовање директора ЈП „Градац“.  Нагласио је да је
овог  пута  предложени  кандидат  за  в.д.  директора  ЈП  „Градац“  Драган
Вукајиловић удостојио Скупштину својим присуством и питао је с обзиром да је
в.д. директор по занимању хидроинжењер да ли је то увертира за неки Чачак на
води коме тежи Републичка власт или је предложени кандидат ту из разлога
што политички одговара СНС. Замолио је директора да се представи грађанима
града  Чачка  и  да  објасни  како  је  из  моралних  разлога  могао  да  прихвати
директорско место с обзиром да је од 75 одборника за њега гласало само 29. 

Пошто се  више нико није јавио за реч, Скупштина са 33 гласа за,  и 14
гласова против, донела 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

тако што се поново се  именује  Драган Вукајловић,  дипл.  инж.  грађевине,  за
вршиоца дужности директора 

2. Предлог решења о разрешењу   директора Јавног предузећа зa водоснабдевање
„Рзав“ Ариље

3. Предлог решења о именовању вршиоца дужности   директора Јавног предузећа
зa водоснабдевање „Рзав“ Ариље

Обједињено  уводно  излагање по 2. и  3.   предлогу Кадровске комисије,
поднела је Славица Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

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



Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ

тако што се разрешава  Љубо Лазовић, због стицања права на старосну пензију.

Скупштина је такође донела и 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ

тако што се именује  Владимир Петровић.

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног
одбора  Јавног  комуналног  предузећа   за  водовод  и  канализацију   „Водовод“
Чачак 

 Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица
Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

Пошто се  нико није јавио за реч, Скупштина са 42 гласа за,   донела 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И

 КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК
 
тако што се разрешава Градимир Ћурчић,  а именује  Драгица Николић.

5. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Комисије за
именовање директора    Јавног предузећа   за водовод и канализацију   „Водовод“
Чачак

 
Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица

Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

Пошто се  нико није јавио за реч, Скупштина са 36 гласова за,   донела 



РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И

 КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

тако што се разрешава Градимир Ћурчић,  а именује  Драгица Николић.

6  . Предлог решења о именовању једног члана Комисије за   именовање директора
Јавног  комуналног  предузећа   за     изградњу и  одржавање зелених  површина  и
гробља   „Градско зеленило“ Чачак 

Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица
Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

У претресу је учествовао Бранислав Лазовић, који је питао ДСС да ли је
ова странка питала Милисава Лазовића да ли он то хоће или не, с обзиром да је
аполитичан.

Пошто се  више   нико није јавио за реч, Скупштина  је  са 36 гласова за,
донела 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА

 КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ
 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК

тако што се именује др Милисав Лазовић.

7.  Предлог  решења о  разрешењу односно  именовању једног  члана  Управног
одбора Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис” Чачак 

 Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица
Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

Пошто се  нико није јавио за реч, Скупштина је са 37 гласова за,   донела 



РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
 „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ У ЧАЧКУ

тако што се разрешава  Богдан Трифуновић,  а именује  Биљана Раичић.

8.  Предлог  решења о  разрешењу односно  именовању једног  члана  Управног
одбора   Установе   „  Међуопштински историјски архив  “   за   град   Чачак   и општине
Горњи Милановац и Лучани

 Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица
Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

Пошто се  нико није јавио за реч, Скупштина је са 36 гласова за,   донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  И ЛУЧАНИ

тако што се разрешава  Никола Лијескић,  а  именује Зоран Рабреновић.

9.  Предлог  решења о  разрешењу односно  именовању једног  члана  Управног
одбора Предшколске установе “Радост” Чачак

Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица
Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

Пошто се  нико није јавио за реч, Скупштина је са 33 гласа за,   донела 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА

 УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “РАДОСТ” ЧАЧАК

тако што се разрешава  Бојан Симић,  а именује  Драган Вујовић.

10.   Предлог решења о именовању   Ш  колск  ог   одбора   Прехрамбено-угоститељске
школе у Чачку       

Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица
Драгутиновић, председник Комисије.



Председник Скупштине је отворио претрес.

Пошто се  нико није јавио за реч, Скупштина је са 37 гласова за,   донела 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ
  

тако  што  се  именују  :представници  запослених:  Ивана  Белић,   Љиљана
Маричић,  Стојадин Стаматовић,  представници  родитеља:  Душица  Јовановић,
Милорад Вукајловић, Вера Јаћимовић, представници локалне самоуправе: Нешо
Јовановић,  Радојко Видојевић и   Раденко Ацовић.

11  . Предлог решења о разрешењу односно именовању три члана и два заменика
члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу

 Уводно   излагање  по  овој   тачки  дневног  реда  поднела  је  Славица
Драгутиновић, председник Комисије.

Председник Скупштине је отворио претрес.

У  претресу  су  учествовали   Гордана  Плазинић  Цикић,  Љубодраг
Петковић, Вељко Неговановић и Славица Драгутиновић.

Гордана Плазинић Цикић је тражила да на основу члана 232. Пословника
о раду Скупштине града, секретар Скупштине да стручно тумачење везано за
овај  предлог  из  разлога  што  у  предлогу  решења  о  разрешењу  односно
именовању три члана и два заменика Изборне комисије града Чачка, стоји да је
Повереништво  Главног  одбора  СНС за  члана  Изборне  комисије  предложило
Обрада Стевановића, дипл. инг. металургије, уместо Горана Чоланића, који је
дипл. правник, па ако је већ наведено звање свих осталих требало је да се наведе
и за Горана Чоланића. Питала је да ли је ово у складу са Законом о локалним
изборима  и  да  ли  члана  Изборне  комисије  предлаже  одборничка  група  или
Повереништво и да ли је Горан Чоланић смењен из разлога што је дугогодишњи
пријатељ шефа Одборничке групе СНС Бојана Драшковића или постоји неки
други разлог. 

Љубодраг Петковић, секретар Скупштине, је рекао да се састав Градске
изборне комисије одређује према броју одборника одређене одборничке групе и
да  је  тачно  да  одборничке  групе  предлажу  чланове  као  и  да  је  на  предлог
Повереништва део Одборничке групе СНС дао овај предлог. 

Гордана Плазинић Цикић је истакла да је Скупштинска служба добила
званичан  захтев  са  именима  Одборничке  групе  која  је  изабрала  Бојана
Драшковића за шефа Одборничке групе СНС. 



Вељко  Неговановић,  председник  Скупштине,  је  рекао  да  ни  један
предлог ни из једног дела СНС на данашњој седници неће бити изнет и да неће
констатовати да су настале две нове одборничке групе како је рекла одборница
Гордана Плазинић Цикић, јер нису уређени по Пословнику о раду Скупштине. 

Славица  Драгутиновић  је  везано  за  примедбу  ко  је  предложио
представника СНС за Изборну комисију, рекла да је Кадровска комисија добила
предлоге  Градског  одбора  Демократске  странке  и  такође  предлоге
Повереништва СНС. Подсетила је да у Чачку још увек постоји Повереништво
СНС, да је постојало од 2012. године, да је увек повереник тај који предлаже и
да нема разлога да се то не испоштује и у овом случају. 

Пошто  се   више  нико  није  јавио  за  реч,  председник  Скупштине  је
предлоге ставио на  гласање. 

Скупштина је са  37  гласова  за,  разрешила Горана Аврамовић,   а
именовала Ђорђа Ђуровића.

Скупштина  је  са  33  гласа  за,  разрешила   Бранка  Игњатовића,   а
именовала Ивана Чвркића.

Скупштина је са 34  гласа за, разрешила  Милоша Савића,  а именовала  
Милицу Анџић.

Скупштина је са 37 гласова за, разрешила  Гордану Драгутиновић,  а 
именовала  Данку Мајсторовић-Топаловић.

Скупштина је са 33  гласа за, и 5 гласова против,  разрешила  Горана 
Чоланића,  а именовала  Обрада Стевановић.

Председник  Скупштине  је  констатовао  да  је   Скупштина  већином
гласова донела 

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 
 ТРИ ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу.

Решења су саставни део записника.

ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу 
                            самодоприноса за Месну заједницу Пријевор

За реч се јавио  Александар Максимовић је рекао да су прекршена два
члана Пословника о раду Скупштине и један члан Статута града односно да је
прекршен  члан  61.   Статута  града,  где  између  осталог  пише  да  је  право  и



дужност  одборника  да  учествује  у  раду  Скупштине,  а да  тренутно  у
скупштинској сали има фантомских одборника.

Вељко Неговановић, председник Скупштине, је најпре  на основу члана
149 Пословника изрекао две   опомене одборнику Александру Максимовићу, а
након тога му је на основу члана 150. Пословника о раду Скупштине изрекао
меру одузимања речи.

Мирјана Миленковић Таловић је рекла да је опозиција данас имала жељу
да  се  по  свим  тачкама  заврши  седница  Скупштине  иако  у  овом  тренутку
владајућа већина нема кворум у скупштинској сали. Указала је на провокацију
одборника  који  је  претходно  говорио  и  на  приче  да  су  стално  одборници
опозиције  криви  што  не  постоји  скупштинска  већина.  Тражила  је  у  име
опозиције да се утврди кворум. 

Вељко  Неговановић,  председник  Скупштине,  је  затражио  од  Стручне
службе да утврди кворум.

 Пребројавањем одборника   у  скупштинској  сали  утврђено  је,  да  је
присутно 34 одборника па је  Председник Скупштине  констатовао да не постоји
кворум за рад и одлучинање   и у 14 сати и 30 минута одредио паузу у трајању
од 10 минута. 

Након 10 минута председник Скупштине се извинио свим одборницима
за  овај  кратак  прекид  седнице  и  неспоразум  и  подсетио   да  је  одборнику
Александру Максимовићу одузео реч. 

Затим је  замолио  одборнике  да  подигну руку,  а  Скупштинска  служба
изврши пребројавање одборника како би се утврдио кворум.
 

Утврђено  је  да  наставку  седнице  присуствује  55  одборника,  па  је
Председник Скупштине  констатовао да Скупштина има кворум да настави са
радом. 

Мирјана  Миленковић  Таловић  је  у  име   свих  одборника  опозиције
тражила  да  се  на  овом  садашњем  чину  заврши  мучна  прича  око  тога  ко
Скупштини  даје  кворум  а  ко  не.  Истакла  је  да  није  задатак  опозиционих
одборника да владајућој већини обезбеђују кворум и да је опозиција затражила
утврђивање  кворума  да  би  грађанима  показала  да  је  ова  владајућа  већина
изгубила  већину  у  овом  сазиву  Скупштине  и  да  се  не  могу  купити  сви
одборници Скупштине до краја мандата. 

Владица Гавриловић је рекао одборници Мирјани Миленковић Таловић
да треба да је буде срамота када прича о куповини одборника.

Затим је уводно излагање по 11. тачки дневног реда поднео  Небојша
Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 



Председник Скупштине је отворио претрес.

У претресу су учествовали   Бранислав Лазовић, Миленко Каличанин и
Гордана Плазинић Цикић.

Бранислав  Лазовић  је  рекао  да  је  у  већини  месних  заједница  уведен
самодопринос  и да то говори о жељи посебно сеоских месних заједница да
поправе своју инфраструктуру с обзиром да се претходних година мало улагало
у месне заједнице, у инфраструктуру, у путеве. Истакао је да Месна заједница
Трбушани,  Пријевор  и  остале  сеоске  месне  заједнице  већ  годинама  нису
асфалтирали ни једну улицу и навео је пример да се у Горњем Милановцу много
више асфалтира путева по селима и месним заједницама него у Чачку. Сматра
да град Чачак и месне заједнице треба да добију више асфалтираних путева и 

улица и питао је колико је из буџета за 2016. годину планирано да се издвоји за
асфалтирање улица.

 
Миленко Каличанин је истакао да држава све мање преноси средстава

локалним самоуправама, а локалне самоуправе све мање средстава користе за
потребе  месних заједница  и  да самодопринос  као категорија   постаје једини
начин да се нешто уради. Подсетио је да више не живимо у социјализму, да не
може бити све заједничко и да у наредном периоду треба избегавати да неко ко
управља овим градом форсира завођење самодоприноса јер то представља само
помоћ локалном буџету, као и да  грађани   плаћају порез и да из пореза треба
финансирати  сву инфраструктуру.  Апеловао је  да  се  у наредном периоду не
инсистира  на завођењу самодоприноса,  али инсистира да се издвајају значајна
средства за развој инфраструктуре у месним заједницама. 

Гордана  Плазинић  Цикић  је  питала  где  може  да  се  изврши  увид  у
документацију о спровођењу референдума из разлога што су одређана лица из
МЗ Пријевор изразила сумњу да су фалсификовани потписи.

На  питања  и  примедбе  изнете  у  току  претреса  одговарао  је  Небојша
Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина је са 43 гласа за, уз 1
уздржан  глас, донела 

 О Д Л У К У
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ 

САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ ЗАЈЕДНИЦУ ПРИЈЕВОР,
 

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

Одлука  је саставни део записника.



ДЕВЕТА ТАЧКА:  Одборничка питања и одговори

Председник Скупштине је најпре питао одборнике да ли су задовољни
достављеним одговором на постављена питања. 

Гордана Плазинић Цикић  је рекла да је добила само одговор на један део
питања  од ЈП „Градац“ и да је задовољна достављеним одговором.

Председник Скупштине је рекао да ће добити одговор и на други део
питања, са чим се Гордана Плазинић Цикић сложила.

Слободан Ненадић је рекао да је делимично задовољан одговором у вези
питања  поправке  висећег  моста  код  Манастира  Ваведење.  Нагласио  је  да  је
Градска комисија изашла на лице места и да је забележила затечено стање али 

да  поново  треба  да  се  чека  да  се  утврди  надлежност  а  да  је  конкретно  за
поправку тог висећег моста потребно само мало добре воље. 

Вељко Неговановић,  председник Скупштине,  је рекао да је проблем у
надлежности, јер ко год да поправи  тај мост, преузима и одговорност уколико
се на том мосту нешто деси. 

Слободан Ненадић је рекао да директор може да одлучи мимо градске
власти  о  радном  времену  Апотекарске  установе,  па  је  поставио  одборничко
питање, на основу чега директор може да донесе  одлуку о продужењу радног
времена  Апотекарске  установе.  Поставио  је  и  друго  питање  везано  за
колективне  уговоре  на  нивоу   јавних  предузећа   града   Чачка  који  се  не
примењују. Нагласио је да је проблем у томе што поједини радници већ хоће да
туже због непоштовања тог колективног уговора, па је питао шта је проблем да
се  ти  нови  колективни  уговори  не  примењују  и   да  ли  је  за  то  одговорна
Република или Град. 
 

Бојан Драшковић је рекао да није задовољан достављеним одговором, да
није тачно да су радови извођени, да су се грађани Горичана бунили и да су
радови због тога прекинути. Месна заједница ће поднети тужбу и с тим у вези
позвао  представнике  ЈКП  „Моравац“  да  преиспитају  своју  одлуку  и  да  се
започети посао заврши. 

Драго Милошевић је рекао да није задовољан достављеним одговором
који се односи на процену штете коју је кромпиру причинио кромпиров мољац
као и на мере које је требало предузети у циљу отклањања штете и спречавања
могућих  штета у наредном периоду. Питао је кога је градоначелник питао  и од
кога  је  градоначелник  добио  одговор   да  не  треба  формирати  комисију  за
процену штете. Рекао је да је надлежно Министарство реаговало одмах након
обраћања  из  Чачка  док  надлежна  Градска  управа  нити  је  реаговала  нити  је
предузела било шта како би се избегле даље штете. Питао је надлежну Службу



да ли је  земљиште у КО Заблаће дато у закуп,  након обављеног надметања,
понуђачу који је понудио нижу цену и због чега. 

Драган Ћендић је рекао да није задовољан достављеним одговором који
се  односи  на  обавезе  СУБНОР-а  према  јавним  предузећима,  али  неће
инсистирати на даљим појашњењима. 

Милан  Тановић  је  рекао  да  није  задовољан  ни  једним  одговором  на
питања  која  је  поставио  рекавши да  су  записници  са  седница  Скупштине  и
питања која поставља нетачни и филовани и тражио је да му се доставе ЦД са
свих седница Скупштине. На прошлој седници питао је градоначелника да ли је
тачно да је расписан тендер за превезивање воде у Трнави, није добио одговор, а
сутрадан  је  сазнао  да  је  тендер  расписан.  Због  тога  су незадовољни грађани
дошли  код  градоначелника  на  разговор  6.  новембра  2015.  године  и  том
приликом је сачињен записник по коме су грађани тражили да  се ово питање 

реши.  Затражено је и сазивање збора грађана у Трнави. Није му одговорено ни
за пацелу 867  у ко Трнава, ни да ли је Велимир Илић платио  1200ДМ Месној
заједници  за прикључак на водовод за   Слободана Рацића. Рекао је да у Трнави
постоји канализациона мрежа коју су финансирали мештани а извођач радова је 

требао да обезбеди потребне дозволе. Сада се тражи легализација, па с тим у
вези  пита  да  ли  канализациона  мрежа  подлеже  легализацији.  Треће  питање
односи се на Фудбалски клуб „Борац“ за који је  град наменио 150 милиона
динара, па пита шта је са тим новцем урађено. 

Ацо Ђенадић није био присутан у сали.

Ђорђе  Шипетић  је  рекао  да  није  задовољан  одговором  који  је  добио
везано за проблем стипендија добрим студентима и вишеспратница. Питао је
градоначелника  да  ли  је  донео  одлуку  да  пет  стипендија  исплаћених
студентима, а чији повраћај град потражује, претвори у награду и тако покрије
потраживања.  Рекао  је  да  је  Планом  детаљне  регулације  из  2003.  године  у
условима градње предвиђено минимално удаљење 5 м  од регулационе линије, а
у  пракси,  на  терену,  те  линије  се  на  више места  поклапају  или  су  мање од
прописане.  Питао је због чега је то тако и зашто се не поштују регулациони
планови. 

Мира Милинковић је рекла да није задовољна достављеним одговором и
тражила да се одговори зашто Градска управа за урбанизам није поступила по
налогу  инспекцијског  надзора,  јер  она  није  надлежна  да  цени  чињенице  из
налаза већ да поступа по закључку. 

У име одборника Бранислава Лазовића поставила је одборничко питање
да ли је тачно да је било 12 захтева за средства за набавку садног материјала у
висини од 2 милиона динара, да је утрошено 400 хиљада динара, а исплаћено на
име 6 лица.   Остатак је преусмерен за другу намену,  расписан је конкурс за



куповину лекова и хране за уматичену  телад и том приликом речено да се храна
може набављати само код произвођача са овог подручја. 

Гордана Плазинић Цикић је рекла да је добила одговоре и питала да ли
питање које се односи на републичке органе треба да преформулише и упути
преко народних посланика. Питала је ко газдује опремом ЈКП „Комуналац“ која
је  ускладиштена  у  кругу  предузећа  Технос  и  ко  је  за  њу  одговоран.  Треће
питање  упутила  је  Туристичкој  организацији  Чачка,  -  да  ли  је  тачна
информација  да  је  у  овој  Установи,   која  треба  да  се  трансформише,  у
претходном периоду једно ново лице засновало радни однос у било ком статусу.

* * *

Председник Скупштине Вељко Неговановић је, с обзиром да је дневни
ред  за  данашњу  седницу  исцрпљен,  закључио  четрдесет  осму седницу
Скупштине у 15 сати и 50 минута.

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-214/15-I

11. децембар 2015. године

          СЕКРЕТАР                                                                         ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,                                                 Скупштине града Чачка,
  Љубодраг Петковић                                                               Вељко Неговановић

 Записник  са  48.  седнице  усвојен  је  на  49.  седници  Скупштине  града,
одржаној 25, 28. и 29. децембра 2015. године и 11. и 12. јануара 2016. године. 
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