ЗАПИСНИК
са ДЕВЕТЕ седнице Скупштине града Чачка,
одржане 14. децембра 2012. године,
у великој сали Скупштине града Чачка у Чачку
Седница је почела рад у 10 сати и 20 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 Стручне службе Скупштине, присутно 67
одборника.
Седници од почетка до закључења нису присуствовали одборници
Предраг Живковић и Александар Ракићевић који су пријавили да из оправданих
разлога нису у могућности да присуствују седници Скупштине.
Поред одборника седници Скупштине су присуствовали Градоначелник,
Заменик градоначелника, чланови Градског већа, представници градских управа и
представници средстава јавног информисања.
Председавајући, председник Скупштине је потом обавестио одборнике да
им је уз позив за данашњу седницу Скупштине достављен записник са осме
седнице Скупштине, ради усвајања.
Питао је одборнике да ли имају примедаба на записник са осме седнице
Скупштине од 30. новембра 2012. године.
Пошто се нико није јавио за реч, Скупштина је, са 61 гласом за, донела
следећи
Закључак
Усваја се записник са осме седнице Скупштине града Чачка од 30. новембра
2012. године, без примедаба.
Председник Скупштине је обавестио одборнике да је Скупштини достављен
предлог Градског већа да се на дневни ред данашње седнице уврсти тачка
Предлог Одлуке о давању сагласности на текст Меморандума о изради и
учешћу у финансирању стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник
за подручја градова Крагујевац и Чачак и општине Горњи Милановац, Топола и
Кнић.

Затим је питао одборнике да ли има предлога за измену или допуну дневног
реда.
Владица Гавриловић је подсетио на недавно преминулог кошаркаша Николу
Илића који је своју спортску каријеру градио у нашем граду у КК“Железничар“ и
КК“Борац“ и предложио да му се минутом ћутања ода почаст што су присутни и
учинили.
Гордана Плазинић Цикић је предложила да се у дневни ред уврсти тачка
Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања.
За овај предлог изјаснило се 36 одборника, 1 је био против а 6 је било
уздржано, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.
Драган Андрић је предложио да се дневни ред допуни информацијом о
стању на путевима на нашем подручју с обзиром на обилне снежне падавине
предходних дана
Скупштина је овај предлог прихватила са 64 гласа за с тим што ће ова
информација бити дата на крају седнице.
Душко Брковић је подсетио да је 11. децембра ове године на брани
Парменац дошло до еколошке катастрофе односно помора рибе. Сматра да је то
јасан показатељ да се не води довољно рачуна о заштити животне средине и
предложио да се у дневни ред уврсти тачка извештај о овом догађају.
Председник Скупштине је предложио да овај извештај буде планиран за
следећу седницу
Скупштине како би надлежне службе имале времена да га
припреме, са чим се сложио и одборник Душко Брковић
Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина је са 54 гласа за, 1 гласом
против, утврдила следећи
Дневни ред
1. Предлог одлуке о додели Децембарске награде града за 2012. годину
2. Предлог одлуке о допуни одлуке о усклађивању Генералног плана насеља
Чачак 2015. године
3. Предлог одлуке о изменама одлуке о оснивању Градске стамбене агенције
4. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о изменама Статута
Градске стамбене агенције
5. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама
Статута Народног музеја Чачак

6. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама
Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“
7. Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску 2011/2012.
годину
8. Предлог одлуке о давању сагласности на план рада Регионалног центра за
таленте Чачак за школску 2012/2013. годину
9. Предлог одлуке о допуни одлуке о условима и начину коришћења
подстицајних средстава у пољопривреди
10. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у
градском и приградском саобраћају
11. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци о ценама воде
12. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци о ценама услуга изношења и депоновања смећа у
Мрчајевцима
13. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци о ценама пијачних услуга
14.

Предлози решења о разрешењу односно избору појединих чланова радних
тела Скупштине

15. Предлог одлуке о давању сагласности на текст Меморандума о изради и
учешћу у финансирању стратешког мастер плана одрживог развоја планине
Рудник за подручја градова Крагујевац и Чачак и општина Горњи
Милановац, Топола и Кнић
16. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања
17. Предлог одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о
увођењу самодоприноса за Месну заједницу Коњевићи
18. Предлог одлуке о расписивању референдума ради доношења Одлуке о
увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани
19.

Информација
о стању на путевима на територији града Чачка после
снежних падавина

20. Одборничка питања и одговори

Пре преласка на рад по предложеном дневном реду председник Скупштине
је позвао Раденка Луковића, заменика Градоначелника, да информише Скупштину
о активностима предузетим за решавање тешке ситуације у којој се налази Фабрика
хартије.
Раденко Луковић, заменик Градоначелника, је рекао да је градска власт у
претходном периоду уложила доста напора да успостави комуникацију са
надлежним министарством правде, привреде и финансија. Нагласио је да је
Агенција за приватизацију направила много грешака које су довеле до оваквог
правног статуса Фабрике хартије, извршена је блокада рачуна фабрике, а програм
реорганизације није заживео. Истакао је да је за покретање производње у фабрици
потребно уложити 1100000 евра али да држава нема довољно средстава како би
подржала овај пројекат, а отворено је и питање одрживости програма.. Рекао је да
су одређени пословни партнери показали интересовање за Фабрику хартије.
Мишљења је да је стечај боље решење него стање у коме се фабрика тренутно
налази
с обзиром да би се кроз стечај предузеће ослободило високог нивоа
обавеза. Нагласио је да радницима треба помоћи и отписивањем обавеза према
локалним јавним предузећима. Сматра да има елемената за испитивање
одговорности односно за испитивање приватизације због чега је Фабрика хартије у
овако незавидном положају.
Милош Трипковић, представник синдиката Фабрике хартије, је истакао да је
неоспорно да градска власт покушава да помогне Фабрици. Указао је на небригу
државе и подсетио да у Агенцији за приватизацију ради човек који је радио у
Фабрици хартије који је допринео њеном пропадању и пита се како он може сада да
помогне фабрици. Сматра да ситуацију у фабрици може да реши само град Чачак и
позвао је све одборнике да донесу одлуку да град помогне Фабрику. Рекао је да
Фабрика хартије може да греје цео град са 30% нижом ценом. Упутио је апел на
савест градског руководства и грађана да треба да подрже Фабрику хартије у име
радника свих фабрика у граду, јер ћемо доћи у ситуацију да наша деца одлазе из
града ако фабрике наставе да пропадају.
Милан Рогановић је похвалио градске челнике што покушавају да нађу
решење за фабрику, град треба да подржи њен опстанак и као решење предложио
да се узме кредит на основу кога би фабрика могла да почне са производњом, а да
би део града могла да греје Фабрика . Питао је да ли постоји могућност да један део
новца буде преусмерен за потребе фабрике од стране тренутно ухашених
богаташа, уколико им држава буде одузела бесправно стечен новац.
Бошко Обрадовић је као највећу ману предходног руководства истакао
незаинтересованост за пропадање фабрика. Нагласио је да треба подржати
синдикалне захтеве радника Фабрике хартије, да градска власт заједно са
представницима фабрике иницира решења код надлежних органа како би се решио
статус фабрике. Сматра да стечај није добро решење .

Дмитар Поповић је подсетио да је фабрика док је радила, у веома тешким
условима, без грејања, имала одређени степен производње и имала пласман на
тржишту. Такође је подсетио на предизборна обећања свих политичких опција да
ће се залагати за покретање производње у Чипсари, Фабрици хартије и осталим
пропалим преузећима. Као решење проблема у фабрици хартије предложио је да се
позове ресорни министар Млађан Динкић у наш град како би заједно са челницима
града покушали да обезбеде средства за покретање производње у фабрици. Такође
је предложио могућност да град подржи Фабрику хартије са средствима за
покретање производње с тим сто би се дала гаранција банци која би одобрила
кредит.
Бранислав Лазовић је подсетио да су представници Групе грађана за Чачак у
претходних осам година указивали на тешко стање привреде у нашем граду.
Сматра да је наш град по показатељима испод градова у окружењу, с обзиром да
велики број привредних субјеката више не постоји у привредним регистрима.
Мишљења је да је требало формирати Савет за привреду како би стручњаци
направили одређену стратегију за развој привреде. Нагласио је да стечај није
решење за Фабрику хартије и да што хитније треба послати захтев ресорном
министру Млађану Динкићу да дође у наш град како би помогао при решавању
проблема Фабрике хартије.
Радисава Обреновић је истакла да су радници Фабрике хартгије у веома
тешком положају, да већ 2,5 године не примају плате и сматра да су за њихово
стање одговорни људи који су спроводили приватизацију. Мишљења је да би
ресорни министар требао да обезбеди радницима Фабрике хартије отпремнине у
износу од 5 000 евра како би радници могли да преживе.
Војислав Илић, градоначелник, је рекао да је градска власт учинила све што
је у њеној моћи како би се решио проблем Фабрике хартије. Предложио је да
руководство града позове министра привреде и финансија у наш град како би
помогао при решавању проблема у фабрици.
Ацо Ђенадић је рекао да је политика ушла у све поре друштвеног живота па
и у привреду. Подржава предлог да се позове ресорни министар М.Динкић у наш
град и сматра да би требало форимирати анкетни одбор како би се помогло
Фабрици хартије. Нагласио је да стечај представља раскидање радног односа и да
треба јавно објавити имена свих оних који су учествовали у уништавању Фабрике
хартије.
Александар Радојевић се слаже да треба позвати ресорног министра у наш
град да помогне али да превасходно представници града морају дати конкретне
предлоге како да се реши проблем Фабрике хартије.
Вељко Неговановић, председник Скупштине, је рекао да закључак
Скупштине буде да се наставе активности и комуникације са надлежним
министарствима и да се упути позив ресорном министару Млађану Динкићу да
дође у наш град како би сви заједно покушали да реше проблем Фабрике хартије.

РАД ПО ПОЈЕДИНИМ ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА
ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о додели Децембарске награде града
за 2012. годину
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Градимир Алексић,
председник Комисије за обележавање празника и доделу признања.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Мирјана Миленковић, Бошко Обрадовић,
Александар Максимовић, Владица Гавриловић, Милан Лазовић и Вељко
Неговановић.
Мирјана Миленковић је обавестила Скупштину да ће одборници ДС
подржати предлоге и гласати за добитнике награда али је апеловала да се за
следећу годину припреми Правилник који ће установити јасне критеријуме и
дефинисати зашта се награде додељују да ли се оне односе на животно дело
кандидата, на годишњи допринос, на заслуге у одређеној области тако да се
унапред зна који су критеријуми и које награде се додељују. Такође сматра да
добитници награда не би требали да буду они који се финансирају из буџета града.
Бошко Обрадовић је мишљења да правилник о додели награда треба што
пре променити. Истакао је да се суштински не види по ком критеријуму су дељене
награде. Сматра да је децембарску награду нашег града требала дoбити и Марија
Орбовић, запослена у градској библиотеци, која се већ дуго година бави
скупљањем грађе о граду Чачку.
Александар Максимовић се слаже са одборником Бошком Обрадовићем да
треба променити правилник о додели награда и да треба
јасно прецизирати
критеријуме на основу којих се награде додељују.
Владица Гавриловић је рекао да треба променити правилник о додели
награда али да не треба негативним коментарима девалвирати кандидате који су
предложени за награду. Нагласио је да представници НС – ДСС нису фаворизовали
ни један предлог за награду и да додела децембарских награда нема политичку
позадину. Изразио је задовољство што је награђен Фолклорни ансамбл „Бамби“ и
сматра да је свим кандидатима дато признање самим тим што су се нашли на листи
предложених за децембарску награду града Чачка.
Милан Лазовић ја нагласио да се већина одборника слаже да је Правилник о
додели награда тотално накарадан и да што пре треба приступити његовој
промени.
Вељко Неговановић, председник Скупштине, је истакао да је Правилник о
додели награда превазиђен и да се на почетку следеће године мора почети са

израдом новог. Сматра да треба укинути институцију јавног конкурса како
одређени кандидати не би предлагали сами себе. Мишљења је да је Комисија за
обележавање празника и доделу признања добро одрадила свој посао.
Председник Скупштине је затим обавестио одборнике да ће изјашњавање о
сваком предложеном кандидату бити појединачно.
За предлог да добитник Децембарске награде буде Друштво добровољних
давалаца крви „Слобода“ изјаснило се 62 одборника.
За предлог да добитник Децембарске награде буду Др Драган Голубовић и
Др Светомир Стамбенковић (по 50% новчаног износа награде ) изјаснило се 59
одборника.
За предлог да добитник Децембарске награде буду Миодраг Матовић и
Родољуб Петровић (по 50% новчаног износа награде ) изјаснило се 61 одборник.
За предлог да добитник Децембарске награде буде ОШ „Милица Павловић“
изјаснило се 62 одборника.
За предлог да добитник Децембарске награде буде Фолклорни ансамбл
„Бамби“изјаснило се 60 одборника.
Председник Скупштине је констаовао да је Скупштина већином гласова
донела
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЧАЧКА
ЗА 2012 ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницџу Скупштине и
истовремено честитао свим добитницима.
Одлука је саставни део овог записника.
ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о допуни одлуке о усклађивању Генералног
плана насеља Чачак 2015. године
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Милош
Милосављевић, начелник Градске управе за урбанизам.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Милан Рогановић, Слободанка Урошевић,
Бошко Обрадовић и Ацо Ђенадић.
Милан Рогановић је указао на нелогичност у образложењу одлуке и питао
да ли је Генерални план мање обавезујући документ с обзиром да се по основу

Закона о изменама може вршити усклађивање. Тражио је да му се појасни члан 216
из образложења ове одлуке.
Слободанка Урошевић је рекла да је Министарство урбанизма дало
позитивно мишљење за Генерални план града Чачка. Сматра да је Генерални план
града Чачка добар јер садржи дуготрајну пројекцију просторног планирања.
Истакла је да се планови генералне регулације и Генерални план могу
синхронизовано усвајати као и да треба одредити приоритете у поступку израде
ових планова.
Бошко Обрадовић је истакао да Генерални урбанистички план важи до 2015.
године а да у времену од када је донет нису донети нижи урбанистички акти. Питао
је да ли оваквим усклађивањем одлуке о урбанистичком плану постоји жеља да се
замаскира све што је до сада лоше урађено из области урбанизма. Тражио је да му
се детаљно објасни какве су последице ове одлуке по затечено стање у урбанизму.
Ацо Ђенадић је рекао да је известилац требао прво да објасни шта значи
концепт плана па након тога нацрт плана. Сматра да у нашем граду и даље влада
урбанистички хаос и као пример навео раскрсницу улице Балканске и улице
Стефана Првовенчаног.
На питања и примедбе одговориоје Милош Милосављевић, начелник
Градске управе за урбанизам.
Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина је, са 40 гласом за, 11
гласова против, уз 5 уздржаних гласова, донела
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ГЕНЕРАЛНОГ
ПЛАНА НАСЕЉА ЧАЧАК 2015 ГОДИНЕ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника
ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама одлуке о оснивању Градске
стамбене агенције
Обједињено уводно излагање по трећој и четвртој тачки дневног реда
поднео је Милан Драшкић, вршилац дужности директора Градске стамбене
агенције.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовао Драган Вучетић који сматра да одлуку о оснивању
Градске стамбене агенције не треба да образлаже вршилац дужности директора, да

је град оснивач ове агенције и да је одлуку требао да образлаже или предстсавник
града или председник Управног одбора Градске стамбене агенције.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милан
Драшкић, вршилац дужности директора Градске стамбене агенције.
Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина са 46 гласова за, уз 1
уздржан глас, донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ГРАДСКЕ
СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о изменама
Статута Градске стамбене агенције
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу је учествовала Душица Бојовић која је питала зашто се чекало
толико дуго да се измени статут Градске стамбене агенције.
Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина са 47 гласова за, уз 5
уздржаних гласова, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника
ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о изменама и
допунама Статута Народног музеја Чачак
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Делфина Рајић,
директор Народног музеја Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се у претресу нико није јавио за реч, Скупштина је са 47 гласова за,
уз 6 уздржаних гласова, донела

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника
ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о изменама
и допунама Статута Градске библиотеке
„Владислав Петковић Дис“
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Дубравка Илић,
представник Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“.
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, Скупштина са 47 гласова за, уз 5
уздржаних гласова, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВЛАДОСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника
Председник је предложио да се пређе на рад по 9. тачки дневног реда док не
стигне известилац за седму и осму тачку дневног реда.
Скупштина је прихватила овај предлог.
ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о допуни одлуке о условима и начину
коришћења подстицајних средстава у пољопривреди
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Влајисав Папић,
начелник Градске управе за локални економски развој.
Председник Скуштине је отворио претрес у начелу.
У претресу су учествовали Драго Милошевић, Милисав Митровић, Радисав
Рацковић, Мира Милинковић, Бошко Обрадовић, Драган Вучетић, Раденко
Луковић, Милан Рогановић и Милан Бојовић.

Драго Милошевић је подсетио да је девет милиона динара подстицајних
средстава намењених за пољопривреду остало неутрошено и да је Савет за
пољопривреду предложио да се та средства искористе за куповину пшенице и
других култура за сејање. Од тих средстава је преостало три милиона и седамсто
хиљада динара и Савет за пољопривреду предлаже да се та средства преусмере на
куповину воћних садница и то у висини до 50.000 динара по захтеву.Позвао је све
заинтересоване на предавање на тему наводњавања које ће се одржати 21. децембра
у великој скупштинској сали са почетком у 18 часова.
Милисав Митровић је рекао да се пољопривредни произвођачи слабо
стимулишу и да треба што више средстава из буџета града издвајати за
пољопривреду. Мишљења је да се овим преусмеравањем средстава за
пољопривреду за куповину воћних садница вређају пољопривредници, воћари, који
су већ извршили засађивање одређених култура с обзиром да садња почиње првог
новембра. Сматра да треба на време размишљати о начину субвенционисања
пољопривредне производње, јер они који се овим послом озбиљно баве планирају
и улажу од почетка године. Треба по његовом мишљењу променити критеријуме
који се односе на доделу воћних садница и омогућити да конкуришу само они
пољопривредници који су засадили пола хектара и више.
Радисав Рацковић је предложио да се на време уради пресек буџета, па део
новца који остане неутрошен да се преусмери на пољопривреду. Сматра да би
Градско веће и Градоначелник требали да се консултују са Саветом за
пољопривреду по питању издвајања средстава из буџета града за пољопривреду за
наредну годину. Похвалио је рад Савета за пољопривреду.
Мира Милинковић је мишљења да је требало много раније размишљати о
додели ових средстава за воћне засаде с обзиром да пролази време садње. Сматра
да је то последица лоше распоређених наменских средстава. Рекла је да додела
воћних садница није био предлог Савета за пољопривреду већ је то предлог
Градске управе за локални економски развој. Истакла је да град није издвојио ни
један динар за санирање последица суше у пољопривреди. Нагласила је да се мора
водити рачуна о транспарентности конкурса за доделу средстава за воћне саднице
односно пита колико наших пољопривредника користи рачунар и чита службени
лист града како би могли да се информишу о конкурсу.
Бошко Обрадовић је рекао да се слаже са излагањем професора Милисава
Митровића и да подржава свако издвајање средстава за пољопривреду. Сматра да
политичари у нашем граду треба да створе амбијент како би стручњаци могли да
сугеришу шта је најбоље предузети за развој пољопривреде. Нагласио је да би у
нашем граду требало организовати привредну и пољопривредну комору Као
главни проблем развоја пољопривреде у нашем крају навео је одсуство идеја и
визије надлежних за развој пољопривреде и предложио је да СНС заједно са
професором Милисавом Митровићем покрене иницијативу за решавање проблема
пољопривреде.

Драган Вучетић је истакао да мора да постоји јасан критеријум на основу
кога се додељују средства за пољопривреду односно воћне саднице. Сматра да о
овој одлуци није требало да се одлучује на данашњој седници Скупштине јер је
закаснела, а средства за ову годину изгубљена.
Раденко Луковић, заменик Градоначелника, је рекао да су ова средства
могла бити раније распоређена али да је добро што се и сада врши преусмеравање
средстава за куповину воћних садница.
Милан Рогановић сматра да треба издвајати што више средстава за
унапређење пољопривреде. Предложио је да одборници гласају против ове Одлуке
а да се средства намењена за куповину воћних садница пребаце у наредну годину
па да се адекватно расподеле.
Милан Бојовић је предложио да известилац прочита текст одлуке односно
јавни конкурс за доделу средстава за куповину воћних садница како би
пољопривредници били обавештени с обзиром да је ово директан телевизиски
пренос седница Скупштине.
Скупштина је затим са 50 гласова за, уз 6 уздржаних гласова, донела Одлуку
у начелу.
У претресу о појединостима није било учесника и није било поднетих
амандмана, па је Скупштина са 46 гласова за, уз 4 уздржана гласа, донела
ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ
у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу
Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
СЕДМА ТАЧКА: Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак
за школску 2011/2012. годину
Обједињено уводно излагање по седмој и осмој тачки дневног реда поднео
је Алекса Маричић, в.д. директора Регионалног центра за таленте Чачак.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали одборници Милан Рогановић, Мирослав
Спасојевић, Драган Андрић, Александар Танасковић и Братислав Југовић, члан
Градског већа.

Милан Рогановић је похвалио рад Регионалног центра за таленте и сматра да
треба издвајати више средстава за рад овог центра. Рекао је да би град требао да
обезбеди додатне просторије за рад центра као и да треба пратити развој деце која
похађају центар за таленте како би након завршетка школовања остали у нашем
граду и дали допринос локалној заједници.
Мирослав Спасојевић је нагласио да успешност рада овог Центра
верификују бивши полазници који су успешно завршили школовање и многи од
њих данас бране докторске тезе. Похвалио је рад професора Агрономског и
Техничког факултета.
Драган Андрић је истакао да су резултати овог центра на нивоу државе врло
запажени навео је пример да је један од полазника Центра Коста Јовановић добио
Теслину награду. Сматра да би за потребе рада Центра требало обезбедити додатне
просторије, лабораторију или у Прехрамбено – угоститељској школи да се обезбеди
неки простор за потребе Центра.
Александар Танасковић је похвалио рад Регионалног центра и поред
скромних средстава која се издвајају из града за потребе Центра. Сматра да је
неоходно да град обезбеди одређену просторију, лабораторију, за рад Центра, да
издваја више средстава, да организовано прати полазнике Центра како би се након
школовања активно укључили у живот локалне заједнице. Упутио је велике
критике свима који су до сада били у власти с обзиром да нису довољно подржали
рад Регионалног центра и позвао ново руководство да учини све на промовисању
оваквих вредности.
Братислав Југовић је био мишљења да сву талентовану децу треба
награђивати и подстицати на даље успехе, а посебно оне који су награде добијали и
у свету, као што је Ива Вуковић.
Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина са 57 гласова за, донела
Закључак
Усваја се Извештај о раду Регионалног центра за таленте Чачак за школску
2011/2012. годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног центра за таленте
Чачак, на седници одржаној 13. новембра 2012. године, у тексту који је
одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Материјал је саставни део записника.
ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на план рада Регионалног
центра за таленте Чачак за школску 2012/2013. годину
Председник Скупштине је отворио претрес.

Пошто се у претресу нико није јавио за реч, Скупштина са 60 гласова за,
донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК
ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника
ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама
превоза путника у градском и приградском саобраћају
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар
Петронијевић, директор Аутопревоза.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Танасковић, Бојан Драшковић,
Милан Рогановић, Ацо Ђенадић, Раденко Луковић, заменик Градоначелника,
Радомирка Вељовић, Мирослав Мелајац, Братислав Југовић, члан Градског већа,
Бошко Обрадовић, Драган Андрић и Владица Гавриловић.
Александат Танасковић је рекао да се не противи повећању цена превоза ако
је то стварно потребно али да у овој одлуци нема конкретног објаашњења због чега
се цене превоза повећавају. Сматра да је ово повећање цена удар на буџет грађана
Нагласио је да се из одлуке не види структура трошкова предузећа као и да није
достављена компарација цена превоза у односу на градове у окружењу.
Бојан Драшковић је истакао да Аутопревоз није више чачански бренд, већ
да га је купила израелска фирма и да сада правила пословања предузећа одређује
нови власник. Сматра да се ситуација у предузећу знатно поправила поставком
Александра Петронијевића на место директора. Рекао је да је заједно са чланом
Градског већа, Братиславом Југовићем обавио разговор са директором предузећа и
мишљења је да је повећање цена превоза економски оправдано.
Милан Рогсновић је подсетио да је предузеће Аутопревоз некада било међу
водећим превозницима у држави. Мишљења је да уколико предузеће предлаже
повећање цена за своје услуге онда те услуге морају имати одређени квалитет. С
обзиром на тренутну економску ситуацију сматра да је ово повећање цена велико и
из тог разлога представници Двери неће подржати овај предлог.
Ацо Ђенадић је питао зашто се уопште расправља о повећању цена
Аутопревоза с обзиром да то није јавно предузеће.

Раденко Луковић, заменик Градоначелника, је подсетио да град има
законску обавезу да обезбеди функционисање градског и приградског саобраћаја па
је самим тим потребно разматрати о повећању цена превоза у Аутопревозу.
Радомирка Вељовић је пренела критике суграђана и ђака из Прехрамбено –
угоститељске школе да су током претходних дана док су биле изразито ниске
температуре возила Аутопревоза
превоз био нередован и са великим
закашњењима.
Мирослав Мелајац је предложио да се нађе могућност за увођење градске
аутобуске линије Слобода – Слатина.
Братислав Југовић, члан Градског већа, је рекао да је присуствовао састанку
представника запослених Аутопревоза и руководства предузећа и похвалио је рад
новог директора. Истакао је да подржава овај предлог за повећање цена јер постоји
економска оправданост за то.
Бошко Обрадовић је нагласио да не подржава повећање цена јер Аутопревоз
овим повећањем цена покушава да реши проблем губитка у међуградском
саобраћају. Подсетио је да пензионери имају одређене повластице за превоз и
питао зашто не би и неке друге угрожене категорије добиле повластице за превоз.
Сматра да не постоји транспарентан однос између града Чачка и предузећа
Аутопревоз.
Драган Андрић је подсетио да Савет за буџет и финансије на својој седници
није подржао повећање цена у градском и приградском саобраћају. Нагласио је да
је директор предузећа Аутопревоз покренуо иницијативу да пронађе фирму која ће
поставити аутобуска стајалишта у граду и приградским насељима и да ће спровести
анкету, истраживање на тему колико се превози путника старијих од 65 година,
како би се видело да ли су средства издвојена за ту намену и оправдана.
Владица Гавриловић је нагласио да је наш град по закону одговоран за
обављање градског и приградског саобраћаја. Рекао је да предузеће Аутопревоз
има монополски положај али да у неком смислу то и није монополски положај јер
функционише на принципу понуде и тражње. Када је у питању изградња
аутобуских стајалишта истакао је да то јесте приоритет града али да не спада у
надлежност предузећа Аутопревоз.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Александар
Петронијевић, директор Аутопревоза.
Скупштина је затим са 41 гласом за, 21 гласом против, донела

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ПРЕВОЗА
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
Председник Скупштине је затим у 14 сати и 50 минута одредио паузу у раду
Скупштине до 15 сати и 30 минута.
***
Скупштина је наставила рад у 15 сати и 45 минута.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног
одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама воде
Уводно објадињено излагање по 11. 12. и 13. тачки дневног реда поднео је
Горан Видојевић, ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Бошко Обрадовић и Миладин Ристановић.
Бошко Обрадовић је изнео став своје Одборничке групе која ће гласати за
повећање цена воде и услуге изношења смећа али да повећање цене пијачних
услуга не може подржати. Мишљења је да цене пијачних услуга треба снижавати
јер се на тај начин подстиче трговина и помаже пољопривредницима и додао да у
наредној години треба издвојити средства за изградњу микропијаца.
Миладин Ристановић је подсетио да су и друга јавна предузећа добила
сагласност за повећање цена својих услуга, па нема разлога да тако не буде и са
ЈКП „Моравац“, и указао да се ово повећање одобрава тек на крају године уместо
на почетку када се доносе програми пословања предузећа.
Пошто се више нико није јавио за реч, Скупштина са 56 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ О ЦЕНАМА ВОДЕ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног
одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама услуга
изношења и депоновања смећа у Мрчајевцима
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, Скупштина са 54 гласа за, и 6 гласова
против, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ О ЦЕНАМА УСЛУГА
ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА У МРЧАЈЕВЦИМА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног
одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци о ценама пијачних услуга
Председник Скупштине је отворио претрес.
Пошто се нико није јавио за реч, Скупштина са 37 гласова за, и 19 гласова
против, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлози решења о разрешењу односно избору појединих
чланова радних тела Скупштине
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Андрић,
председник Одборничке групе „Избор за бољи живот Борис Тадић“.
Скупштина је затим са 54 гласа за, донела
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
тако што се разрешава Драган Андрић, а бира се Драган Вучетић и

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ, ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР
тако што се разрешава Драган Вучетић, а бира се Драган Андрић.
Решења су саставни део записника.
Затим је секретар Скупштине обавестио да је Одборничка група „Избор за
бољи живот Борис Тадић“ за заменика председника Одборничке групе одредила
Мирјану Миленковић.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на текст
Меморандума о изради и учешћу у финансирању
стратешког мастер плана одрживог развоја планине Рудник
за подручја градова Крагујевац и Чачак и општина Горњи
Милановац, Топола и Кнић
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Раденко Луковић,
заменик градоначелника града Чачка.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Александар Танасковић и Бошко Обрадовић.
Александар Танасковић је рекао да су Рудник и Топола леп и неискоришћен
крај али је питао у ком својству Чачак финансира овај пројекат, када има у својој
непосредној околини бање и планине у које исто тако треба улагати.
Бошко Обрадовић је нагласио да се ради о великим средствима која ће се
можда једног дана исплатити, али с обзиром на тренутну кризу сматра да је ипак
потребно одредити приоритете.
На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Раденко
Луковић, заменик градоначелника града Чачка.
Скупштина је, затим, са 46 гласова за, уз 14 уздржаних гласова, донела
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ
МЕМОРАНДУМА О ИЗРАДИ И УЧЕШЋУ У ФИНАНСИРАЊУ
СТРАТЕШКОГ МАСТЕР ПЛАНА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПЛАНИНЕ РУДНИК
ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДОВА КРАГУЈЕВАЦ И ЧАЧАК И ОПШТИНА ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ, ТОПОЛА И КНИЋ,
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.

Одлука је саставни део записника.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска
питања
Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Гордана ПлазинићЦикић, председник Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања.
Председник Скупштине је отворио претрес.
У претресу су учествовали Надежда Симовић, Александар Максимовић,
Тања Поповић, Братислав Југовић, Ацо Ђенадић, Александар Радојевић, Милан
Рогановић, Мирјана Миленковић, Гордана Плазинић-Цикић, Бошко Обрадовић,
Бранислав Лазовић, Дмитар Поповић и Александар Танасковић.
Надежда Симовић је рекла да је Српска напредна странка преузела
одговорност за пословање ЈП „Градац“, да се на конкурс за именовање директора
пријавило седам кандидата, од којих је пет чланова СНС и два кандидата који су
запослени у овом предузећу. Како је свима у интересу да се за директора именује
неко са највише радног искуства, нестраначка личност са најбољим референцама, а
и да би се спречили евентуални проблеми у самом предузећу одакле су
конкурисала два кандидата, предложила је да Скупштина гласа за кандидата кога
је предложила Комисија.
Александар Максимовић је рекао да је он био против да се ова тачка уврсти
у дневни ред јер сматра да, пошто је именован вршилац дужности директора, о
овом питању је могло да се решава на следећој седници Скупштине , а не да се
данас увршћује као допунска тачка. Навео је да Одборничка група СНС није
заузела јединствен став по овом питању. јер предложеног кандидата нико, осим
Александра Радојевића, не познаје, а при том не разуме и како за директора овог
предузећа правник да има предност у односу на грађевинског инжењера.
Тања Поповић је, подсетивши на обимност образложења за добитнике
Децембарске награде, изненађена јер је образложење за предложеног кандидата за
директора дато у једној реченици. Разочарана је начином избора кандидата за
директоре јавних предузећа и апеловала је да се за ову функцију расписују
озбиљни конкурси и да за именовање не буде услов припадност одређеној
политичкој странци већ квалитет кандидата.
Братислав Југовић је нагласио да је предложени кандидат нестраначка
личност, кога је препоручио народни посланик и одборник Александар Радојевић,
а да, уколико не буде добро радио Скупштина ће га разрешити.
Ацо Ђенадић је подсетио да је предложени кандидат био директор
предузећа „Хидроградња“ које је уништено.

Александар Радојевић, је подседио одборнике да је за избор директора овог
предузећа расписан конкурс да је Комисија предложила нестраначку личност са
искуством у вођењу предузећа. Предложени кандидат је својевремено иако је добио
спор на Врховном суду против предузећа пошто није успео да спроведе своје идеје
и сачува холдинг поднео оставку на руководеће место. СНС је преузела
одговорност за функционисање ЈП „Градац“ и то је један од разлога да се поступак
избора директора што пре заврши и створе услови да ово предузеће настави да
нормално функционише. Прихвата личну одговорност и гарантује да ће
предложени кандидат с обзиром на личне и професионалне квалитете ову функцију
добро обављати а уколико се то не деси први ће тражити његову смену.
Милан Рогановић, је био мишљења да приоритетни интерес свих треба да
буде нормално функционисање предузећа уз одговарајући руководећи кадар а не
интерес појединих партија. Сматра да свако изабрано лице за свој рад првенствено
треба да одговара народу.
Мирјана Миленковић, је најпре питала шта се подразумева под термином
департизације када се у пракси чак и на најнижем нивоу у оквиру Месних
заједница у руковођење уводи политика и партијски утицај оних који су на власти.
Сматра да је у случају избора директора ЈП „Градац“ на делу сукоб и у оквиру
једне партије јер нема другог објашњења за ситуацију да се по конкурсу за избор
директора јави 5 кандидата из исте политичке опције.
Гордана Плазинић-Цикић, је објаснила да је Комисија ценила
кваалификације свих пријављених кандидата, да је с обзиром да су се пријавила и
два кандидата из самог предузећа, а више из исте партије, предлог да се за
директора изабере нестраначка личност која испуњава и све услове конкурса.
Бошко Обрадовић је имао примедбу што се у предлогу за избор директора
најбитнијег јавног предузећа не налази ни најуже образложење о томе шта је
определило комисију да предложи овог кандидата. Поновио је више пута раније
изнету оцену да је поново на делу подела партијског плена после избора с тим што
је у конкреном случају и у оквиру једне партије на делу разилажење и различита
мишљења о томе кога треба изабрати. Ово сматра недопустивим јер је нормално
функционисање јавних предузећа од интереса свим грађанима.
Бранислав Лазовић је оценио да поједини учесници у расправи начином
говора, а и понашањем дају себи за право да одлучују лично о врло битним
питањима за већи број грађана почев од Месне заједнице па до Јавних предузећа.
Сматра да један човек није у могућности да одлучује и да се бави битним питањима
успешно истовремено и на најнижем и на највишем нивоу. Нагласио је да је
неспорно да скупштинска већина одлучује о избору директора али је имао
примедбу због чега одборници немају прилику да расправљају о свим пријављеним
кандидатима већ само о оном кога је предложила Комисија.

Дмитар Поповић је био мишљења да се читава расправа води у правцу
удаљења од теме а то је избор директора најбитнијег јавног предузећа. Неспорно је
да ће за директора бити изабран кандидат кога буде одредила владајућа већина али
је нагласио да је на изабраном кандидату а такође и на политичкој опцији која га је
предложила велика одговорност јер је ЈП „Градац“ кључно предузеће за
функционисање свих осталих која су основана да обезбеде нормалан живот и
функционисање у граду. Он је, као човек који је био на челу овог предузећа лично
био у прилици да доживи и одговорност и тежину овог места, па из личног
искуства упозорава на важност одлуке о томе ко ће руководити овим предузећем.
Александар Танасковић је оценио да је целокупна расправа о овој теми
довела до тога да је предложени кандидат о коме се најмање говорило унапред
поражен а да се нису ценили ни његови квалитети ни евентуални разлози због
којих га треба или не треба изабрати.
По закљученом претресу председник Скупштине је ставио на гласање
предлог Комисије.
За се изјаснило 38 одборника , против је било 22, а 2 су била уздржана.
За реч се јавио одборник Бошко Обрадовић који је изразио сумњу у тачност
броја гласова.
Председник Скупштине је тражио од одборника да се поново изјасне па је
гласање поновљено.
Скупштина је затим са 39 гласова за, 25 гласова против уз 1 уздржан глас
донела
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
тако што је за директора именован Небојша Јовановић.
Скупштина је истовремено донела
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
тако што је утврђено да је Раду Рајићу престала дужност вршиоца дужности
директора.
Решења су саставни део записника.

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о расписивању референдума
ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса
за МЗ Коњевићи.
Уводно излагање по овој тачки дневног реда као и о следећој обједињено је
поднела Надежда Вуксановић начелник Градске управе за опште и заједничке
послове.
У претресу који је председавајући потом отворио није било учесника па је
Скупштина са 39 гласова за, донела
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЗ КОЊЕВИЋИ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о расписивању референдума
ради доношења одлуке о увођењу самодоприноса
за МЗ Трбушани
У претресу који је председавајући потом отворио није било учесника па је
Скупштина са 58 гласова за донела
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЗ ТРБУШАНИ
у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.
Одлука је саставни део записника.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Информација о стању на путевима на подручју
града Чачка после снежних падавина.
Усмену информацију о стању на путевима на градском и сеоском подручју
после обилних снежних падавина које су се догодиле претходних дана поднео је
Небојиша Јелушић представник ЈП „Градац“ Чачак.
Пошто у претресу по овом питању није било учесника Скупштина је са 46
гласова за донела следећи

Закључак
Усваја се информација о стању на путевима на подручју града Чачка коју је
на седници Скупштине усмено поднео представник ЈП „Градац“.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори.
По овој тачки дневног реда Секретар скупштине је питао одборнике да ли су
задовољни одговорима достављеним на раније постављена питања.
Игор Трифуновић није био присутан у сали како би се изјаснио о
достављеном одговору.
Милан Тановић је изјавио да је задовољан достављеним одговором.
Бошко Обрадовић се најпре захвалио на достављеном одговору, а затим и
прокоментарисао свој раније изнети став да с обзиром да је Савет за јавни ред и
мир у претходном сазиву одржао само 5 седница није требало укидати одбор за
безбедност коју је некада изузетно добро радио и бавио се значајним проблемима у
граду везаним за безбедност грађана. Истовремено је питао због чега још увек није
конституисана Комисија за одређивања назива улице.
У вези са овим питањем Секретар скупштине је одговорио да све улице на
подручју града Чачка имају идентификациону ознаку било назив или број а
конститусање Комисије за одређивање назива улице ће бити врло брзо и та
Комисија ће ценити да ли има потребе за евентуалном променом неких назива или
обележја улица.
Ацо Ђенадић није био задовољан достављеним одговорима јер је по његовој
оцени печат Здравственог центра у Чачку фалсификат, а такође сматра да је
локална самоуправа требало да настави пројекат финансирања персоналних
асистената које је својевремено Република почела и финансирала и који је показао
одличне резултате.Такође је био мишљења да локална самоуправа мора да води
рачуна о поштовању ћирличног писма и српског језика.
Милан Рогановић је истакао да је питање запошљавања појединих радника у
Чипсари поставио управо подстакнут изјавама челних људи у граду да су
предузели све да се у овој фабрици бар неки радници врате на посао.
Душко Брковић је поставио питање наплате потраживања бивших радника
„Техноса“ сматрајући да локална самоуправа мора предузети све што је у њеној
моћи да се проблем ових људи реши.
Мирјана Вулићевић је изјавила да је задовољна достављеним одговором.

Гордана Плазинић-Цикић је изјавила да је задовољна достављеним
одговором.
Драго Милошевић је изјавио да је непосредно пред почетак седнице добио
врло опширан одговор на постављено питање па је замолио да се о њему изјасни на
следећој седници Скупштине.
Затим су одборници постављали нова одборничка питања.
Владан Савићевић је поставио одборничко питање због чега се не греје сала
у Ул. Цара Душана, зграда звана Соколана где ученици Економске школе обављају
наставу физичког васпитања.
Предраг Остојић је поставио одборничко питање ко је задужен да чисти снег
на простору који није испред приватних кућа и стамбених зграда и ко је надлежан
да врши контролу чишћења снега на тротоарима.
Радисав Рацковић је питао у име грађана ул. Обилићеве, Хаџипроданове,
Балканске и неких других да ли се планира и када замена азбесних водоводних
цеви старих и преко 40 година које су штетне по здравље људи, да ли се нешто
предузима да се смањи губитак воде у водовдној мрежи и да ли је ово регулисано
неком одлуком града. Такође је питао у име грађана Љубића када ће бити
поправљена улична расвета на подручју Старчевића пута.
Гордана Плазинић-Цикић је у име станара зграде 9 Југовића бр. 14, питала
како се може решити проблем паркирања аутомобила испред ове зграде јер на овом
слободном простору аутомобиле паркирају станари околних зграда и други грађани
а такође и постоји ли могућност да се утврди легалност постављених гаража на
овом простору чије постојање додатно компликује проблем, а власници неких од
тих гаража и не живе у овој згради.
***
Председник Скупштине Вељко Неговановић је обзиром да је дневни ред за
данашњу седницу исцрпљен, закључио девет седницу Скупштине у 18 сати.
Цео ток седнице Скупштине је снимљен.
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