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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ДВАДЕСЕТ ДРУГЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 8, 11. и 12. јуна  2018. 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 116. Пословника Скупштине отворио и 

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 45 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници првог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Звонко Митровић, Александар Мијаиловић, Александар Танасковић, 

Светомир Стаменковић и Александар Радојевић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и 

представници средстава јавног информисања. 

 

  Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је извод из записника са 

21. седнице Скупштине од  15. и 16. маја   2018. године, достављен ради усвајања.  

 

 Питао је да ли има примедаба на извод из записника. 

 

 Пошто није било примедаба председник Скупштине је ставио извод из 

записника на гласање. 

 

 Скупштина је са 32 гласа за,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са 21. седнице Скупштине  од  15. и 16. маја 2018. 

године, без примедаба. 

 

 За реч се јавио Драган Ћендић  који је указао на повреду  чланова 47. и 50. 

Пословника о раду и тражио објашњење од секретара Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  
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 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу. 

 

 Истовремено је предложио да се у дневни ред уврсте: 

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку  Управног одбора Јавног 

предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље број 472/2018 од 25. маја 2018. 

године 

 

који ће се ако одборници тако одлуче уврстити и разматрати у оквиру тачке 12. као  

подтачка  Б. 

 

 Затим је ставио на гласање овај предлог. 

 

 Приликом изјашњавања о  предлогу, за је било 32 гласа, па је председник 

констатовао да је предлог прихваћен.  

 

За реч се јавио Драган Ћендић  који је указао на повреду  члана 148. Пословника 

о раду и поново тражио објашњење од секретара Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом секретар  Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Председник Скупштине је затим предложио да се дневни ред допуни следећим 

тачкама. 

 

 -Предлог одлуке о промени назива појединих улица  

 на територији града Чачка 

 

 -Предлог одлуке о одређивању и промени назива  

 појединих улица на територији града Чачка 

 

који ће се ако одборници тако одлуче уврстити и разматрати као 2. тачка дневног реда 

под А и Б. 

 

 Затим је ставио на гласање овај предлог. 

 

 Приликом изјашњавања о  предлогу, за је било 31 глас, 21 глас против, уз 1 

уздржани глас. 

 

 Председник Скупштине је затим тражио да се поново утврди кворум, јер је број 

гласалих већи од проглашеног кворума на почетку седнице. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 61 одборник. 
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 Председник Скупштине је затим поново ставио на гласање предлог за допуну 

дневног реда. 

 

Приликом изјашњавања о предлогу, за је било 32 гласа, 14 гласова против, уз 1 

уздржани глас, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.  

 

За реч се јавио Милош Марић који је изразио сумњу у тачност гласања, па је 

тражио да се гласање изврши прозивком. 

 

Председник Скупштине је одговорио да Милош Марић није навео на основу ког 

члана Пословника је изнео овај захтев. 

 

Истовремено је предложио да се у дневни ред уврсти: 

 

 -Предлог решења о отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског 

земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка 

 

који ће се ако одборници тако одлуче уврстити и разматрати као нова 19. тачка дневног 

реда. 

 

 Затим је ставио на гласање овај предлог. 

 

 Приликом изјашњавања о  предлогу, за је било 30 гласова.   

 

 Председник Скупштине је затим тражио да се поново утврди кворум. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 61 одборник. 

 

 Председник Скупштине је затим поново ставио на гласање предлог за допуну 

дневног реда. 

 

Приликом изјашњавања о овом предлогу, за је било 34 гласа, није било против 

ни уздржаних, па је председник констатовао да је предлог прихваћен.  

 

За реч се затим јавио Милош Марић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом секретар Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Марић  није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о 

томе изјасни.   

 

За реч се затим јавила Виолета Марковић која је указала на повреду члана 115. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Виолета Марковић  је тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  
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 За реч се затим јавила Весна Новаковић која је указала на повреду члана 148. и 

150. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а у 

вези са грешкама у материјалу предложио је да ово питање буде одборничко питање, а 

Весна Новаковић није била задовољна, али  није тражила  да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

 За реч се јавила Милица Прокић која је указала на повреду члана 143. став 1. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић није била задовољна, па  је тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Марић  није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о 

томе изјасни.   

 

Затим се за реч јавио Миленко Каличанин који је на основу члана 88. став 1. 

Пословника тражио да допунске тачке дневног реда односно материјале које су 

одборницима достављени непосредно пред седницу разматра Кориснички савет јавних 

служби као надлежно радно тело.  

 

Председник Скупштине је предложио да ово радно тело одржи седницу у паузи 

скупштинског рада. 

 

За реч се затим јавио Милан Рогановић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милан Рогановић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Весна Новаковић се затим јавила за реч и указала на повреду члана 148. став 3. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Весна Новаковић није била задовољна, али није  тражила  да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

Александар Сретеновић се затим јавио за реч и указао на повреду члана 182. а у 

вези са чланом 115. Пословника. Такође је позивајући се на члан 106. и 109. 
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Пословника изнео став Савета за буџет и финансије и Корисничког савета јавних 

служби у вези начина вођења записника на овим радним телима. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар   Сретеновић није био задовољан, али није тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

  Виолета Марковић се затим јавила за реч и указала на повреду члана 148. и 150. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Виолета Марковић није била задовољна, па  је тражила да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се затим јавио Миленко Каличанин који је указао на повреду члана 149. 

став 1. Пословника а у вези члана 143. став 1. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Миленко Каличанин  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Затим је председник предложио да се у дневни ред уврсти. 

 

-Предлог решења о отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског 

земљишта разменом између града Чачка и „Chips Way“ доо Чачак 

 

који ће се ако одборници тако одлуче уврстити и разматрати као нова 20. тачка дневног 

реда. 

 

 Затим је ставио на гласање овај предлог. 

 

 Приликом изјашњавања о овом  предлогу, за је било 31 глас, није било против ни 

уздржаних,  па је председник констатовао да је предлог прихваћен.  

 

 Председник Скупштине је затим обавестио одборнике да је предлоге за допуну 

дневног реда поднела одборник Љиљана Миловановић и то: 

 

- Извештај о раду Дома здравља Чачак за 2017. годину 

 

- Извештај о раду Апотеке Чачак за 2017. годину 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је био мишљења да ове предлоге 

не треба уврстити у дневни ред данашње седнице. 

 

 Председник Скупштине је затим ставио на гласање предлог дневног реда у 

целини. 
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  Скупштина је на предлог председавајућег са 35 гласова за,  није било против ни 

уздржаних,  усвојила следећи  

 

  

Д н е в н и   р е д: 
 

1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраним одборницима 

 

2. А) Предлог одлуке о промени назива појединих улица на територији града Чачка 

 

Б) Предлог одлуке о одређивању и промени назива појединих улица на 

територији града Чачка 

 

3. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2017. годину 

  

4.  Предлог одлуке о изменама и допуни Статута града Чачка 

 

5. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног 

осветљења 

 

6. Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину 

 

7. а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак број 1020/18 од 20. априла 2018. године 

 

8. а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак број 303/2 од 29. марта 2018. године 

 

9. а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Чачак“ Чачак број 1203/3 од 26. фебруара 2018. године 

 

10. Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину 

 

11. а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци број 5/2018  од 2. априла 2018. године 

 

12. а) Извештај о пословању ЈКП “Водовод“ Чачак за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод“ Чачак број 4/8 од 16.  априла 2018. године 
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13. А) Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 

2017. годину 

 

Б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ 

Ариље бр. 472/2018 од 25.05.2018. године 

 

14. Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за 

управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2017. годину 

 

15. Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину 

 

16. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Стратешки план комуналне полиције 

града Чачка за период 2018 – 2023. године  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне 

полиције града Чачка за 2018. годину  

 

17. Предлог одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације „Љубић – 

Коњевићи“ у Чачку 

 

18. Предлог решења о приступању прибављању земљишта за проширење гробља у 

МЗ Риђаге 

 

19. Предлог решења о отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског 

земљишта разменом између града Чачка и Вере Вучковић из Чачка 

 

20. Предлог решења о отуђењу и прибављању у јавну својину грађевинског 

земљишта разменом између града Чачка и „Chips Way“ доо Чачак 

 

21. А) Нацрт одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани 

 

Б) Предлог одлуке о расписивању референдума ради доношења одлуке о 

увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани 

 

В) Предлог одлуке о образовању комисије за спровођење референдума у Месној 

заједници Трбушани 

 

22.  Промена појединих чланова радних тела Скупштине 

 

23. Предлози комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

24. Одборничка питања и одговори 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраним одборницима 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  
 

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

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНИМ  ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

тако што се верификује  мандат Милану Драшкићу и Антонели Луковић. 

 

 Затим је председник Скупштине позвао новоизабране одборнике да положе 

заклетву. 

 

 Милан Драшкић и Антонела Луковић су положили заклетву, а председник 

Скупштине их је позвао да текст заклетве потпишу и доставе га секретару и честитао 

им на избору.  

  

 Одлука и текст заклетве су  саставни део записника. 

 

 

ДРУГА  ТАЧКА: а) Предлог одлуке о промени назива појединих улица на територији 

                                    града Чачка 

 

б) Предлог одлуке о одређивању и промени назива појединих улица на 

територији града Чачка 

 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Милош Марић, 

председник Комисије за одређивање назива улица. 

 

Допунска објашњења и одговоре у вези са поступком доношења Одлуке дао је 

секретар Скупштине Мирослав Петковић.  

 

Одборник Весна Новаковић је позивајући се на члан 50. Пословника, питала ко 

је предлагач ове тачке. 

 

Објашњење у вези са овим дао је секретар Скупштине Мирослав Петковић. 

 

Одборник Весна Новаковић није задовољна одговором, али није тражила да се 

Скупштина изјашњава о повреди овог члана. 

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 90. Пословника, указујући на 

грешку у називу будуће улице односно у имену човека по коме ће се звати ова улица.  

 

Објашњење у вези са овим дао је секретар Скупштине Мирослав Петковић. 

 

Одборник Виолета Марковић није задовољна одговором, па је тражила да се 

Скупштина изјашњава о повреди овог члана. 



9 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

За реч се затим јавио Александар Сретеновић који је указао на повреду члана 

148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Сретеновић није био задовољан, али није тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

Одборник Виолета Марковић је указала на повреду члана 89. и 90. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Виолета Марковић није била задовољна, па је тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Одборник Нада Лазовић је указала на повреду члана 90. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Нада Лазовић је била задовољна, па није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес.  
 

  У претресу су затим  учествовали   Миленко Каличанин, Предраг Јевтић, 

Предраг Ружичић, Милисав Марјановић, Мирослав Спасојевић, Радмила Живковић, 

Александар Божовић, Милан Рогановић, Милош Ракоњац, Александар Сретеновић, 

Антонела Луковић, Милица Прокић, Виолета Марковић, Драган Ћендић и Александар 

Максимовић. 

 

 Виолета Марковић је у току претреса указала на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Виолета Марковић  је тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 За реч се у току претреса  јавио Милош Марић који је искористио право на 

реплику на говор одборника Драгана Ћендића. 

 

 Затим је Драган Ћендић изнео одговор на реплику одборника Милоша Марића. 

 

 Милош Марић је у току претреса указао на повреду члана 148. Пословника о 

раду Скупштине, али није тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 Виолета Марковић је изнела одговор на реплику одборника Драгана Ћендића. 
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 Гордана Марјановић је у току претреса указала на повреду члана 148. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Гордана Марјановић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Ило Михајловски је у току претреса указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а Ило 

Михајловски  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Александар Сретеновић  је у току претреса указао на повреду члана 148. 

Пословника и није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Милош Марић  је у току претреса указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош  Марић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Додатна појашњења дао је Милош Марић, председник Комисије за одређивање 

назива улица и том приликом  је предложио да се ова тачка повуче са дневног реда 

седнице Скупштине. 

 

Председник Скупштине је одговорио да је то лични став  Милоша Марића, и да  

једино Комисија, као предлагач, може да повуче свој предлог.  

  

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града 

                             Чачка за 2017. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије.  
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Оливера Матовић, Миленко Каличанин, Драган 

Штављанин, Предраг Ружичић, Мирослав Ђеровић, Милисав Марјановић, Светлана 

Пауновић, Александар Божовић, Антонела Луковић, Гордана Марјановић, Биљана 

Рубаковић, Мирослав Робајац, Љиљана Миловановић, Радмила Живковић, Александар 
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Сретеновић, Јасменка Луковић, Виолета Марковић, Милица Прокић, Мирослав 

Спасојевић, Милорад Јевђовић и Бошко Обрадовић. 

 

 У току расправе за реч се јавио Милисав Марјановић који је указао на повреду 

чл. 148, 147. и 145. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 У току излагања Милисава Марјановића, председник Скупштине му је, на 

основу члана 150. Пословника, изрекао меру опомене, јер је и поред упозорења 

наставио да говори о питању које није на дневном реду.  

 

 Председник Скупштине је, на основу члана 159. Пословника, у 15 сати и 10 

минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати и 20 минута. 

 

                                                                        ххх 

 

           Скупштина је наставила рад у 16 сати и 30 минута. 

 

 У току претреса за реч се јавио Мирослав Спасојевић који је указао на повреду 

члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Мирослав Спасојевић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

За реч се затим јавио Милорад Јевђовић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милорад Јевђовић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је   Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 За реч се затим јавила Милица Прокић на основу члана 50. став 1. а затим и 

Радисав Рацковић на основу истог члана указујући на садржину конкурсног обрасца за 

субвенције у пољопривреди за ову годину. 

 

 Председник Скупштине је сугерисао да ово буде одборничко питање, а одборник 

Рацковић је наставио да говори о конкурсном обрасцу па му је председник Скупштине 

на основу члана 150. Пословника изрекао меру опомене,   јер је говорио о теми која 

није на дневном реду. 
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допуни Статута 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 претресу су учествовали Љиљана Миловановић, Мирослав Спасојевић и 

Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

 У току претреса председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника 

Скупштине изрекао меру опомене Милошу Марићу, јер је добацивао са места. 

 

 За реч се затим јавио Милош Марић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника, а председник Скупштине му је на основу члана 150. Пословника изрекао и 

другу меру опомене, јер је јављање искористио да прича о теми која није на дневном 

реду седнице.  

 

 На основу члана 157. Пословника председник Скупштине је затим у 18 сати и 10 

минута прекинуо седницу и наставак заказао за понедељак, 11. јун 2018. године са 

почетком у 10 сати. 

 

 х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у понедељак, 11. јуна  2018. године,  у 10 сати 

и 30 минута. 

 

Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине председавао  Игор 

Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 46 одборника и да 

постоји кворум за рад.  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Звонко Митровић, Ивана Вукајловић, Бошко Обрадовић, Милан 

Рогановић, Ацо Ђенадић и Светомир Стаменковић.  

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

 Председник Скупштине је ставио на гласање Предлог одлуке о изменама и 

допуни Статута града Чачка у начелу. 

 

 За је било 38 одборника, против и уздржаних гласова није било. 

 

 Затим се за реч јавио Милош Марић који је на основу члана 117. Пословника 

изразио сумњу у тачност бројања и тражио да се гласа прозивком. 

 

 Председник Скупштине је објаснио да се члан 117. Пословника не односи на то 

што је изнео одборник Милош Марић. 
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 Затим се за реч јавила Милица Прокић која је на основу члана 137. став 1. 

Пословника изразила сумњу у тачност бројања и тражила да се гласање понови. 

 

 Председник Скупштине је поново ставио на гласање Предлог одлуке у начелу. 

 

 За је било 38 гласова, против и уздржаних гласова није било. 

 

 Милица Прокић је на основу члана 137. став 3. и члана 133. Пословника тражила 

да се гласа прозивком, јер је за доношење ове Одлуке неопходна већина од укупног 

броја одборника. 

 

 Председник Скупштине је позвао секретара Скупштине да изврши прозивку. 

 

Затим је секретар Скупштине прозивао одборнике, а они су се изјашњавали у 

вези са предложеном тачком дневног реда. 

 

 Председник Скупштине је, на основу извештаја секретара Скупштине, 

констатовао да је за било 38 гласова, против и уздржаних није било, па је Скупштина 

донела Одлуку у начелу. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио да је на 

Предлог одлуке амандман поднела одборник Весна Новаковић. 

 

 Надлежно радно тело и Градско веће су прихватили поднети амандман, па 

постаје саставни део Предлога одлуке, и о њему се Скупштина посебно не изјашњава. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање у целини  по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ПЕТА ТАЧКА:  Предлог одлуке о обављању комуналне делатности 

                            обезбеђивања јавног осветљења 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам.  
  

 Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

 У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Радмила Живковић, Милан 

Драшкић, Драган Ћендић, Виолета Марковић, Александар Божовић, Александар 

Танасковић, Љиљана Миловановић, Миленко Каличанин, Александар Сретеновић, 

Милица Прокић, Милисав Марјановић, Радисав Рацковић и Мирослав Спасојевић. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање предлог 

одлуке у начелу. 

 

Скупштина је са 40 гласова за, донела Одлуку у начелу. 
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Председник Скупштине је рекао да су на Предлог одлуке амандмане поднели 

одборници Мирослав Спасојевић, Биљана Радивојевић и Виолета Марковић. 

  

 

 Амандман 1.  на члан 2.  поднео је одборник  Мирослав Спасојевић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију одбацио је поднети амандман, па се 

Скупштина о њему не изјашњава. 

 

 Амандман 2. на члан 4. поднео је одборник Мирослав Спасојевић. 

 

 Савет за статут, друге прописе и организацију одбацио је поднети амандман, па се 

Скупштина о њему не изјашњава. 

 

 Амандман 3. на члан 6. поднела је одборник Биљана Радивојевић. 

 

   Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Биљана Радивојевић   је образложила поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Весна Новаковић, Мирослав Спасојевић, Биљана 

Рубаковић и Милица Прокић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.  

 

 Амандман 1. на члан 6. поднела је одборник Виолета Марковић. 

 

Предлагач и надлежно радно тело нису прихватили поднети амандман, па се 

Скупштина о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману  и да ли жели да га образложи. 

 

 Виолета Марковић   је образложила поднети амандман. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу је учествовао Александар Радојевић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

Скупштина о амандману изјаснити у дану за гласање.  
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 Амандман 2. на члан 6. поднела је одборник Виолета Марковић. 

 

 Градско веће и Савет за статут, друге прописе и организацију  су прихватили 

овај амандман,   постао је саставни део Предлога одлуке, па се Скупштина о њему 

посебно не изјашњава. 

 

 Амандман 3. на члан 13. поднела је одборник Виолета Марковић. 

 

 Виолета Марковић је повукла поднети амандман на Савету за статут, друге 

прописе и организацију. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  Извештај о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Вукајловић, 

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Оливера Матовић, Предраг Ружичић, Александар 

Радојевић, Милан Драшкић, Ђорђе Шипетић, Радмила Живковић, Антонела Луковић, 

Александар Божовић, Милка Владисављевић, Радисав Рацковић, Миленко Каличанин, 

Станимир Бјелић, Александар Максимовић, Виолета Марковић, Александар 

Сретеновић, Александар Танасковић и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника. 

 

 У току претреса председник Скупштине је на основу члана 149. Пословника о 

раду изрекао меру опомене одборнику Радисаву Рацковићу, због тога што је говорио 

након истека времена и ван дневног реда. 

 

  У току претреса за реч се јавио Александар Сретеновић, који је указао на 

повреду члана 133. Пословника, а у вези са чланом 129. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Сретеновић није био задовољан али  није тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Танасковић није било задовољан, па је тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  
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 Славица Драгутиновић, члан Градског већа, је указала на повреду члана 148. 

Пословника, али није тражила да се Скупштина изјасни о повреди Пословника. 

 

 Милисав Марјановић је указао на повреду чланова  148. и 50. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Александар Танасковић је указао на повреду чланова 148, 150. и 156. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Танасковић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Милисав Марјановић је указао на повреду члана  148.  Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Александар Танасковић је указао на повреду чланова 116. и 144. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Танасковић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника одборнику Милошу 

Ракоњцу изрекао меру опомене, јер је добацивао са места. 

 

 Председник Скупштине је затим у 14 сати и 40 минута одредио паузу у раду 

седнице до 16 сати. 

       ххх 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати. 

                                                   

 Затим се за реч јавио Милош Ракоњац који је указао на повреду члана 148. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Ракоњац  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  
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 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Драган Ћендић је указао на повреду чл. 144, 147. и 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Радмила Живковић је указала на повреду члана 146. став 2. и члана 147. став 5. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Радмила Живковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 148. а у вези са чланом 149. 

Пословника и члана 13. став 2. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом секретар Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

 Председник Скупштине је затим на основу члана 112. Пословника обавестио да 

ће Скупштина продужити рад и после 18 часова. 

 

 На основу права на реплику у дискусији су учествовали Станимир Бјелић, 

Виолета Марковић и Александар Максимовић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драган Вукајловић, 

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Затим се за реч јавила Виолета Марковић, која је указала на повреду члана 50. 

Пословника.    

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Виолета Марковић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Радисав Рацковић је указао на повреду члана 50. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, и 

предложио да одговор затражи путем одборничког питања.   

 

Радисав Рацковић  није тражио да се Скупштина изјасни о повреди Пословника. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес  и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

СЕДМА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

                                   за 2017. годину 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак број 1020/18 од 20. априла 2018. године 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Николић, 

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Ило Михајловски, Милан 

Драшкић, Ђорђе Шипетић, Раденко Лечић, Радмила Живковић, Антонела Луковић, 

Радисав Рацковић, Нада Лазовић, Миленко Каличанин, Мирослав Спасојевић, 

Александар Сретеновић, Наташа Цвијовић, Милица Прокић, Виолета Марковић, 

Драган Ћендић, Александар Максимовић и Мирјана Ђоковић, помоћник 

градоначелника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је   Драган Николић, 

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 

 

  Председник Скупштине је закључио претрес  и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

 Радисав Рацковић се јавио за реч и  указао на повреду члана 50. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, и 

упутио одборника да тражена обавештења упути у форми одборничког питања.    

 

ОСМА ТАЧКА:  а) Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ 

                      Чачак за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак број 303/2 од 29. марта 2018. године 

 

 Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран 

Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Александар Сретеновић, Радисав Рацковић, Нада 

Лазовић, Драган Ћендић, Милица Прокић и Весна Новаковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је   Зоран Благојевић, 

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

  Председник Скупштине је закључио претрес  и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Чачак“ Чачак број 1203/3 од 26. фебруара 2018. године 
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 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Данко Ћаловић, 

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 
  

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

  У претресу је учествовао Драган Ћендић. 

 

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

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес  и обавестио одборнике да ће се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Петар Домановић, в.д. 

директора  ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Александар Сретеновић, Драган Ћендић, Весна 

Новаковић и Станимир Бјелић. 

  

 У току претреса Милица Прокић је указала на повреду члана 148. Пословника. 

 

 Милан Драшкић се позвао на  члан  50. Пословника и обратио се одборницима у 

вези са блокадом и протестима грађана који су се дешавали на кружном току у 

Прељини док је трајала седница Скупштине. 

 

 Виолета Марковић се позвала на члан 131. Пословника и позвала председника да 

с обзиром на догађања око протеста и вишечасовни рад на седници прекине данашње 

заседање. 

 

 У вези са овим председник Скупштине је одговорио. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Петар Домановић, 

в.д. директора  ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

                                              за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци број 5/2018  од 2. априла 2018. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Драгица Вујанић, в.д. 

директора ЈКП “Моравац“ Мрчајевци. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 
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 У претресу  је учествовала Весна Новаковић.  

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Драгица Вујанић, 

в.д. директора ЈКП “Моравац“ Мрчајевци. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП “Водовод“ Чачак за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод“ Чачак број 4/8 од 16.  априла 2018. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Зоран Пантовић, 

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Весна Новаковић и Драгутин Ђуровић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Зоран Пантовић, 

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање  

                                           „Рзав“ Ариље за 2017. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“ 

Ариље бр. 472/2018 од 25.05.2018. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Зоран Бараћ, в.д. 

директора ЈП „Рзав“ Ариље. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

обавестио одборнике да ће  се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за 

гласање. 

 

Председник Скупштине је у 22 сата и 10 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за уторак, 12. јуна  

2018. године у 10 сати. 
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Скупштина је наставила са радом у уторак, 12. јуна  2018. године,  у 10 сати и 15 

минута. 

 

Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника Скупштине  председавао  

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 31 одборник и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници трећег дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Звонко Митровић. Александар Мијаиловић, Ивана Вукајловић, Горан 

Видојевић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић,  Александар Танасковић, Биљана 

Рубаковић, Ацо Ђенадић, Радисав Рацковић, Драган Штављанин и Светомир 

Стаменковић.  

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

 За реч се јавио Милош Марић који је указао на повреду члана 148. Пословника о 

раду и тражио од председника Скупштине да се хитно достави информација о 

ухапшеним грађанима који су протестовали у Прељини.  

 

 Председник Скупштине га је упозорио да се понаша у складу са Пословником, да 

говори о дневном реду, а затим му на основу члана 150. Пословника изрекао меру 

опомене. Пошто је одборник наставио да говори о истој теми, председник Скупштине 

му је на основу члана 151. Пословника изрекао меру одузимања речи, а потом на 

основу члана 152. Пословника меру удаљења са седнице.  

 

 Одборник Марић није желео да напусти говорницу, па је председник Скупштине, 

на основу члана 154. Пословника, у 10 сати и 20 минута, одредио паузу у трајању од 15 

минута. 

 

 Скупштина је наставила са радом у 10 сати и 40 минута. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа  

                                           Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“  

                                           Ужице за 2017. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Момир Миловановић, 

директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 За реч се јавила Милица Прокић и указала на повреду члана 50. став 1. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  је тражила да се Скупштина о томе изјасни. 
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 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Милисав Марјановић је указао  на повреду чланова 148. и 50. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Милош Ракоњац је указао на повреду члана 152. став 4. Пословника о раду и 

чланова 157. и 50. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Ракоњац  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Оливера Матовић је  указала на повреду члана 152.  Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Оливера Матовић  је тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Миленко Каличанин је указао на повреду члана 143. став 1. и 152. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Миленко Каличанин  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Јоле Пешић је указао на повреду члана 50. став 1. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Јоле Пешић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

 За реч се затим јавио Драган Ћендић који је указао на повреду члана 152. 

Пословника о раду Скупштине.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Драган Ћендић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  
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 Радмила Живковић је указала на повреду члана 158. став 1. а у вези са чланом 

148. Пословника о раду Скупштине.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Радмила Живковић  је тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Милан Драшкић је указао на повреду члана 147. ставови 4. и 5. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милан Драшкић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Јоле Пешић је указао на повреду члана 150.  Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Јоле Пешић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 113. ставови 1, 5. и 6.  

Пословника о раду Скупштине и тражила да председник закаже хитну седницу 

Скупштине због догађаја у Прељини. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Виолета Марковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Драган Ћендић је указао на повреду члана 205. Пословника о раду Скупштине и 

тражио да секретар Скупштине да објашњења о томе да ли Скупштина ради легално и 

по Пословнику или не, јер у сали седи одборник коме је изречена мера удаљења са 

седнице.   

 

У вези са изреченом примедбом секретар Скупштине је дао објашњење, а Драган 

Ћендић  је тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 У претресу по овој тачки дневног реда  учествовали  су Александар Сретеновић, 

Драган Ћендић, Виолета Марковић, Милан Драшкић, Раденко Луковић.   

 

 У току расправе Александар Максимовић је реплицирао Драгану Ћендићу на 

његово излагање, а затим је Драган Ћендић  одговорио  на реплику Максимовића. 

 

 Александар Максимовић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Александар Максимовић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни. 
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Милица Прокић  је указала на повреду члана 145. став 2. и 148. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Момир 

Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције 

                                        Чачак за 2017. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранкица Јелић, 

директор Градске стамбене агенције Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Милан Драшкић, Александар Радојевић, Ило 

Михајловски и  Виолета Марковић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Бранкица Јелић, 

директор Градске стамбене агенције Чачак. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Стратешки план  

                                              комуналне полиције града Чачка за период 

                                              2018 – 2023. године  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада комуналне 

полиције града Чачка за 2018. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милена Јовановић, 

начелник Комуналне полиције. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Љиљана Миловановић, Предраг Ружичић, Наташа 

Цвијовић, Антонела Луковић, Драган Ћендић, Оливера Матовић, Радмила Живковић, 

Милош Ракоњац и Милица Прокић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Милена Јовановић, 

начелник Комуналне полиције.  

 

Затим се за реч јавила Наташа Цвијовић због повреде члана 50. Пословника. 
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У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Наташа Цвијовић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

Милисав Марјановић је указао на повреду члана 50. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Љиљана Миловановић је указала на повреду чл. 50. и 149. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Љиљана Миловановић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Затим се на основу члана 50. Пословника за реч јавила Радмила Живковић.  

 

Додатна појашњења дала  је  Милена Јовановић, начелник Комуналне полиције.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради измена и допуна плана генералне 

                                               регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку 

 

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 Миленко Каличанин. 

  

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

начелник Градске управе за урбанизам.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о приступању прибављању земљишта 

                                             за проширење гробља у МЗ Риђаге 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  

 

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

обавестио одборнике да ће  се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за 

гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу и прибављању у јавну својину 

                                              грађевинског земљишта разменом између града Чачка 

                                              и Вере Вучковић из Чачка 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Миленко Поповић, 

председник Комисије за грађевинско земљиште. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

обавестио одборнике да ће  се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за 

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу и прибављању у јавну својину  

                                         грађевинског земљишта разменом између града Чачка и 

                                         „Chips Way“ доо Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Миленко Поповић, 

председник Комисије за грађевинско земљиште. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  

 

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

обавестио одборнике да ће  се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за 

гласање. 

 

Председник Скупштине је затим на основу члана 112. Пословника обавестио да 

ће Скупштина продужити рад и после 18 часова. 

 

Након тога, председник Скупштине је, на основу члана 159. Пословника, у 14 

сати и 55 минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати. 

 

    ххх 

 

 Скупштина је наставила са радом у 16 сати и 10 минута. 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: а) Нацрт одлуке о увођењу самодоприноса за Месну 

                                                      заједницу Трбушани 

 

б) Предлог одлуке о расписивању референдума ради доношења одлуке о 

увођењу самодоприноса за Месну заједницу Трбушани 

 

в) Предлог одлуке о образовању комисије за спровођење референдума у Месној 

заједници Трбушани 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Небојша Бежанић, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

обавестио одборнике да ће  се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за 

гласање. 
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ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: Промена појединих чланова радних тела Скупштине 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милица Прокић, 

заменик председника Одборничке групе  „Двери за спас Чачка – Бошко Обрадовић“  

предложила је да се у Савету за локални економски развој изврши замена једног члана, 

тако што се разрешава Иван Радовановић, члан Савета, а бира се Марија Ћумуровић, за 

члана Савета. 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Мирослав Спасојевић, 

заменик председника Одборничке групе  „Нова Србија – Велимир Илић“  предложио је 

да се у Савету за социјалну заштиту и остале друштвене делатности изврши замена 

једног члана, тако што се разрешава Далиборка Несторовић, члан Савета, а бира се 

Мирослав Спасојевић, за члана Савета, да се у Комисији за равноправност полова 

изврши замена једног члана тако што се разрешава Антонела Луковић, а бира се Зорица 

Кнежевић, за члана Комисије, да се у Савету за младе, разрешава Далиборка 

Несторовић, члан Савета, а бира се Антонела Луковић, за члана Савета. 

 

 Председник Скупштине је  обавестио одборнике да ће се гласање по овој тачки 

дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлози комисије за кадрове и мандатно 

                                                   имунитетска питања 

 

 

  Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања, који је изнео 

предлоге које је Комисија утврдила на седницама одржаним  7. и 8. јуна  2018. године и 

то:  

 

  1. Предлог решења о именовању директора Јавне установе „Туристичка 

организација Чачка“ Чачак 

 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног 

одбора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак 

 

3. а) Предлог решења о престанку дужности једном члану Управног одбора 

Установе Регионални центар за таленте Чачак 

б) Предлог решења о именовању једног члана Управног одбора Установе 

Регионални центар за таленте Чачак 

 

 4. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Установе за 

дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју “Зрачак” Чачак 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Радмила Живковић, Миленко Каличанин, Милан 

Драшкић, Мирослав Спасојевић, Гордана Марјановић, Милица Прокић, Виолета 

Марковић и Александар Максимовић. 
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 У току расправе Милан Драшкић је реплицирао Наташи Цвијовић на њено 

излагање, а затим и на излагање Александра Максимовића.   

 

 Наташа Цивојовић је указала на повреду члана 145. став 2.  Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Наташа Цвијовић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 Милица Прокић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Весна Новаковић је указала на повреду члана 50. Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Весна Новаковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

изјашњавање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА:  Одборничка питања и одговори 

 

Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима.   

 

  Бела Ставановић је изјавила да је задовољна достављеним одговором. 

 

Гордана Марјановић је изјавила да је задовољна достављеним одговором. 

 

Миленко Тутуновић је изјавио да је делимично задовољан достављеним 

одговором. 

 

Одборници су затим  постављали нова одборничка питања. 

  

 Ђорђе Шипетић је рекао да није у потпуности задовољан одговором и  у 

писаној форми тражио је да му се тачно одговори колико је  2015. године, утврђено и 

требало да се поруши дивље подигнутих објеката (или делова објеката) јер нису могли 

да се легализују, а колико је порушено. Питао је како је објекат бившег биоскопа 

Сутјеска могао добити грађевинску дозволу, ако је пројектом, очигледно, предвиђена 

једна етажа више. 

 

Одборник Александар Сретеновић је поставио одборничко питање, који је био 

критеријум, по ком основу и шта је определило надлежне да донесу одлуку да 

105.000,00 дин. доделе Драгану Живанићу из Коњевића, одлуком од 27.12.2017. из 
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наменских средстава које су преостале из средстава донираних на име поплава у 2014. 

години.  

 

х х х 

 

Председник Скупштине је у 17 сати и 20 минута,  на основу члана  132.  

Пословника о раду Скупштине, закључио претрес и заказао дан за гласање,  за 12. 6. 

2018. године у 19 сати. 

 

x x x 

 

 Скупштина је наставила рад у 19 сати и 10 минута.  

 

 Председник Скупштине замолио Стручну службу да преброји присутне 

одборнике. 

 

 Пребројавањем присутних утврђено је да седници присуствује 38 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда о којима се Скупштина 

није изјаснила у досадашњем раду. 

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

*Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да постојећа Улица 1 КО 

Атеница убудуће носи назив Улица Доситеја Обрадовића. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 

        *Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да постојећа Улица 1 КО 

Чачак  убудуће носи назив Улица Исидоре Секулић. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 

 За реч се по члану 137. став 1. Пословника јавила Милица Прокић, која је изразила 

сумњу у тачност бројања и тражила да се изјашњавање понови. 

 

- Председник Скупштине је ставио поново на гласање предлог да постојећа Улица 1 

КО Чачак  убудуће носи назив Улица Исидоре Секулић. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 

*Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да постојећа Улица 1 КО 

Бељина  убудуће носи назив Улица Жичка. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  
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 Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника Милици Прокић 

изрекао другу меру опомене јер је пришла столу председавајућег без одобрења. 

 

 Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника Милици Прокић 

изрекао трећу  меру опомене јер је добацивала са места и одузео јој реч. 

 

   * Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да постојећа Улица 24 КО 

 Атеница  убудуће носи назив Улица Дијане Будисављевић. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 

 За реч се по члану 137. Пословника јавио Мирослав Спасојевић који је изразио 

сумњу у тачност бројања и тражио да се гласање понови. 

 

- Председник Скупштине је поново ставио на гласање предлог да постојећа Улица  

24 КО Атеница  убудуће носи назив Улица Дијане Будисављевић. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен. 

 

* Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да постојећа Улица 25 КО 

 Атеница  убудуће носи назив Улица Миљка Танасијевића. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 

 За реч се по члану 137. Пословника јавио Мирослав Спасојевић који је изразио 

сумњу у тачност бројања и тражио да се гласање понови. 

 

 Председник Скупштине је тражио да се утврди кворум на седници. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 39 одборника. 

 

- Председник Скупштине је поново ставио на гласање предлог да постојећа Улица  

25 КО Атеница  убудуће носи назив Улица Миљка Танасијевића. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 

*  Председник Скупштине је  ставио на гласање предлог да постојећа Улица 217б  

КО Чачак  убудуће носи назив Улица  Војводе Рака Левајца. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 
* Председник Скупштине је  ставио на гласање предлог да постојећа Улица Исаила 

Бојовића  КО Љубић  убудуће носи назив Улица Живојина Симовића. 
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 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 

 За реч се по члану 137. Пословника јавио Мирослав Спасојевић који је изразио 

сумњу у тачност бројања и тражио да се гласање понови. 

 

- Председник Скупштине је поново ставио на гласање предлог да постојећа Улица 

Исаила Бојовића  КО Љубић  убудуће носи назив Улица Живојина Симовића. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, није било гласова против, ни уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен.  

 

* Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да планирана саобраћајница 

у КО Прељини која почиње од некатегорисаног пута на к.п. бр. 2265/1 КО Прељина и 

простире се у дужини од 768,36 м преко к.п. бр. 2138/6 КО Прељина одређује се назив   

Улица Peter Coellen. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, 3 гласа је било против, није било 

уздржаних.  

 

 Председник Скупштине је тражио да се утврди кворум и понови гласање по овом 

предлогу. 

 

  Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 42 одборника. 

 

-  Председник Скупштине је поново ставио на гласање предлог да планирана 

саобраћајница у КО Прељини која почиње од некатегорисаног пута на к.п. бр. 

2265/1 КО Прељина и простире се у дужини од 768,36 м преко к.п. бр. 2138/6 КО 

Прељина одређује се назив   Улица Peter Coellen. 

 

 За овај предлог гласало је 38 одборника, 3 гласа је било против, није било 

уздржаних, па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен. 

 

* Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да  планирана приступна 

саобраћајница некатегорисани пут од Ибарске магистрале до будуће секундарне 

саобраћајнице у КО Прељина  одреди назив  Улица Солунских ратника. 

 

  За овај предлог гласало је 38 одборника, 3 гласа је било против, није било 

уздржаних, па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен. 

 

*Председник Скупштине је  ставио на гласање предлог да постојећа Улица број 48 

КО Атеница  убудуће носи назив Улица Димитрија Средојевића. 

 

  За овај предлог гласало је 38 одборника, 3 гласа је било против, није било 

уздржаних. 

 

 За реч се по члану 137. Пословника јавио Мирослав Спасојевић који је изразио 

сумњу у тачност бројања и тражио да се гласање понови прозивком. 
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 Председник Скупштине је објаснио да се прво поновљено гласање мора обавити 

пребројавањем, а прозивком тек након тога а не унапред. 

 

- Председник Скупштине је поново  ставио на гласање предлог да постојећа Улица 

број 48 КО Атеница  убудуће носи назив Улица Димитрија Средојевића. 

 

  За овај предлог гласало је 38 одборника, 3 гласа је било против, није било 

уздржаних,  па је председник Скупштине констатовао да је предлог прихваћен. 

 

 а) Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина већином од укупног 

броја одборника донела 

  

О Д Л У К У 

 О ПРОМЕНИ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА, 
  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина већином од укупног 

броја одборника донела 

 

 

О Д Л У К У 

 О ОДРЕЂИВАЊУ И ПРОМЕНИ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА, 
  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 38 гласова за,  и 2 гласа против,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 38  гласова за, 3 гласа против, донела   
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА 

ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА 

 

- Председник Скупштине је ставио на гласање амандман  на члан 6. који је 

поднела др Биљана Радивојевић.  

 

 Приликом изјашњавања 4 гласа је било за и 19 гласова против, уз 1 уздржани 

глас, па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

- Председник Скупштине је ставио на гласање амандман   на члан 6. став 4. који је 

поднела Виолета Марковић. 

 

 Приликом изјашњавања 4 гласа је било за, 17 гласова против, уз 1 уздржани 

глас, па је председник констатовао да амандман није прихваћен. 

 

Председник Скупштине је затим ставио на гласање предлог у целини. 

 

  Скупштина је са 38 гласова за, и 2 гласа против, донела 

 

О Д Л У К У 

 О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА, 

 

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

са  прихваћеним амандманом. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 38 гласова за, и 4 гласа против, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање  грађевинско земљиште и путеве  „Градац“ Чачак за 2017. годину, у тексту 

који је усвојио Надзорни одбор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање  грађевинско земљиште и путеве  „Градац“ Чачак на седници одржаној 13. 

априла 2018. године, број 06-05/18-II и који је  одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

Материјал по овој тачки је саставни део записника. 
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СЕДМА ТАЧКА:  

 

а) Скупштина је  са 38  гласова за, и 4 гласа против,  донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину, 

у тексту који је усвојио Надзорни одбор  ЈКП „Градско зеленило“ на седници одржаној 

11. априла 2018. године, број 1020/18 и који је  одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал по овој тачки је саставни део записника. 

 

 б) Скупштина је са 37  гласова за, и 3 гласа против, донела 

   

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БРОЈ 1020/18 

ОД 20. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

а) Скупштина је  са 37 гласова за, 1 глас против, уз 2 уздржана гласа, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину, у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор  ЈКП „Паркинг сервис“ на седници одржаној 29. 

марта 2018. године, број 303/2 и који је  одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал по овој тачки је саставни део записника. 

 

  б) Скупштина је са 37 гласова за, 1 гласом против, уз 1 уздржани глас, донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 303/2 

ОД 29. МАРТА 2018. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

 а) Скупштина је  са 38  гласова за, 1 гласом против, уз 1 уздржани глас,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП «Чачак» Чачак за 2017. годину, у тексту 

који је усвојио Надзорни одбор  ЈКП „Чачак“ на седници одржаној 16. априла 2018. 

године, број 2497/2 и који је  одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

       

б) Скупштина је  са 38 гласова за, и 2 гласа против,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 1203/3 ОД 26. ФЕБРУАРА 

2018. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 39  гласова за, и 2 гласа против, донела  

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину, у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор  ЈКП „Комуналац“ на седници одржаној 16. 

априла 2018. године, број 96/2-1 и који је  одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника.  

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:   

 

а) Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину, у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор  ЈКП „Моравац“ на седници одржаној 13. априла 

2018. године, број 6 и који је  одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 
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б) Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 5/2018 

ОД 2. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је са 38  гласова за, 1 гласом против, уз 2 уздржана гласа, донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину, у тексту 

који је усвојио Надзорни одбор  ЈКП „Водовод“ на седници одржаној 28. фебруара 

2018. године, број 4/5 и који је  одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 38 гласова за, 1 гласом против, уз 2 уздржана гласа,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК  БРОЈ 4/8 

ОД 16. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је са 38 гласова за, и 3 гласа против,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање  „Рзав“ 

Ариље за 2017. годину, у тексту који је усвојио Управни одбор  ЈКП „Рзав“ на седници 

одржаној 22. фебруара 2018. године, број 458/2018 и који је  одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

 



37 

 

б) Скупштина је са 38 гласова за, и 4 гласа против,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ  БР. 472/2018  

ОД 25.05. 2018. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 37 гласова за, 4 гласа против, уз 1 уздржани глас,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални 

центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2017. годину, у тексту који је усвојио 

Управни одбор   Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање 

отпадом „Дубоко“ Ужице на седници одржаној 30. априла 2018. године, број 117/6 и 

који је  одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 42 гласа за,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се  Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2017. 

годину, у тексту који је усвојио Управни одбор  Градске стамбене агенције на седници 

одржаној 29. марта 2018. године, број 54/18 и који је  одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је са 38 гласова за,  и 4 гласа против, донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТРАТЕШКИ ПЛАН  

КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА  

ЗА ПЕРИОД 2018 – 2023. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 



38 

 

б) Скупштина је са 37 гласова за,  и 4 гласа против, донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ  ПЛАН  

РАДА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА  

ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 38 гласова за,  и 4 гласа против, донела 

 

О Д Л У К У 

О  ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЉУБИЋ – КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 38 гласова за,  и 4 гласа против,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА ЗА 

ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У МЗ РИЂАГЕ, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 38 гласова за, и 4 гласа против, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О   ОТУЂЕЊУ И ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ 

ГРАДА ЧАЧКА И ВЕРЕ ВУЧКОВИЋ ИЗ ЧАЧКА, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:  
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Скупштина је са 38 гласова за,  и 4 гласа против,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ОТУЂЕЊУ И ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАЗМЕНОМ ИЗМЕЂУ 

ГРАДА ЧАЧКА И CHIPS WAY“ ДОО ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: 

 

a) Скупштина је са 38 гласова за, и 4 гласа против,  утврдила 

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ 

ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ, 

 

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

 

 Предлог одлуке  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 38 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ДОНОШЕЊА 

ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ 

ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

в) Скупштина је са 38 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА 

У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТРБУШАНИ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:  

 

 *Скупштина је са 39 гласова за, донела 

 

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

САВЕТА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, 

 

тако што се разрешава Иван Радовановић, а бира Марија Ћумуровић. 

 

*Скупштина је са 42 гласа за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТАЛЕ ДРУШТВЕНЕ  

ДЕЛАТНОСТИ, 

 

тако што се разрешава Далиборка Несторовић, а бира Проф. др Мирослав Спасојевић. 

 

 

 *Приликом изјашњавања о предлогу за разрешење односно избор једног члана 

Комисије за одређивање назива улица за је било 11 гласова. 

 

 Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност бројања и ставио предлог 

поново на гласање. 

 

 Приликом поновног изјашњавања о предлогу за разрешење односно избор 

једног члана Комисије за одређивање назива улица за је било 11 гласова, није било 

гласова против, ни уздржани, па је председник Скупштине констатовао да решење није 

донето.  

  

*Скупштина је са 41 гласом за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И ПОДРШКУ 

ПОРОДИЦИ, 

 

тако што се разрешава Антонела Луковић, а бира Зорица Кнежевић.  

 

*Скупштина је са 41 гласом за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

САВЕТА ЗА МЛАДЕ, 

 

тако што се разрешава Далиборка Несторовић, а бира Антонела Луковић. 

 

 Председник Скупштине је затим обавестио одборнике да су материјалу добили 

још један предлог решења, али да предлагач односно председник одборничке групе тај 

предлог није изнео у свом уводном излагању, па се Скупштина о њему неће 

изјашњавати. 

 

 Сва решења су саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                                   имунитетска питања 

 

1) Скупштина је са 37 гласова за, уз 2 уздржана гласа,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

 „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Војин Јаковљевић. 

 

2) Скупштина је са 39 гласова за,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА 

 „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Бранко Ћаловић, а именује Нада Весић. 

 

3) а) Скупштина је   донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК 

 

тако што Сузани Ђуровић, престаје дужност члана 11. маја 2018. године, због 

наступања смрти. 

  

б) Скупштина је са 40  гласова за,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Драгиша Ковачевић. 

 

4) Скупштина је са 38 гласова за, уз 1 уздржани глас,  донела 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Ана Јаковљевић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

  

х х х 
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Пошто је завршено изјашњавање по тачкама дневног реда, прешло се на 

изјашњавање по повредама Пословника на које су указали одборници, у току расправе 

по тачкама дневног реда, и за које су тражили да се Скупштина изјасни. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 47. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 47. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

Приликом изјашњавања 1 глас је био за, а 7 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић   указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

 Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић  указала  је на повреду члана 115. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 115. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 14 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић   указала  је на повреду члана 143. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 143. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 13 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милан Рогановић  је указао   на повреду члана 148. Пословника. 
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Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 10 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић  указала  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 8 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић  је указала  на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић  је указала   на повреду члана 90. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 90. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је  било  за, а 7 гласова је било против,  па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић  је указала   на повреду члана 89. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 89. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против,   па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Виолета Марковић је указала   на повреду члана 90. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 90. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 10 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 
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Виолета Марковић  је указала  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 1 глас је био за, а 13 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  је указао   на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 10 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  је указао  је на повреду члана 145. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 145. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 147. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  је указао   на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 13 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 
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Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 16 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 1 глас је био за, а 12 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  је указао   на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 11 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  је указао   на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 14 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  је указао   на повреду члана 156. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 156. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против, уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 
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Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 11 гласова је било против, уз 1 

уздржани глас, па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 116. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 116. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 13 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  је указао  на повреду члана 144. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 144. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 13 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 11 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 144. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 144. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 13 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 147. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 147. 

Пословника. 
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Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 9 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 15 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала  је на повреду члана 152. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 152. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 14 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 4 гласа је било за, а 13 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

 Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 11 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао  је на повреду члана 50. Пословника. 
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Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао  је на повреду члана 152. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 152. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 10 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Ракоњац  указао  је на повреду члана 157. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 157. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 2 гласа је било за, а 12 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Оливера Матовић  указала  је на повреду члана 152. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 152. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 12 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 152. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 152. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања 3 гласа је било за, а 10 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Радмила Живковић  указала  је на повреду члана 158. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 158. 

Пословника. 
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