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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 12, 13, 14. и 17. септембра   2018. године, 

  у великој сали Скупштине града Чачка у Чачку 

 

 

Седница је почела рад у 10 сати и 15 минута.  

 

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

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 38 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници првог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Мирослав Ђеровић, Олгица Ракић, Милан Драшкић, Бошко Обрадовић, 

Милан Рогановић, Ацо Ђенадић, Братислав Ћурчић, Аница Слијепчевић и Јоле Пешић. 

  

У складу са Пословником председнику Скупштине се јавио да из оправданих 

разлога не може присуствовати седници одборник Милан Драшкић. 

 

 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 

23. седнице Скупштине од  11, 12. и 13. јула   2018. године, достављен ради усвајања.  

 

 Питао је да ли има примедаба на извод из записника.  

 

 Пошто се нико није јавио за реч председник Скупштине је ставио извод из 

записника на гласање. 

 

 Скупштина је са 31 гласом за,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са 23. седнице Скупштине  од  11, 12. и 13. јула    

2018. године, без примедаба. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу и затим  предложио да се у дневни ред уврсти и : 

 

- Предлог одлуке о размени непокретности и разматра као 15. тачка дневног 

реда. 
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Приликом изјашњавања о  предлогу, за је било 38 гласова, није било гласова 

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

 Председник Скупштине је затим ставио на гласање предлог дневног реда у 

целини. 

 

Приликом изјашњавања о  предлогу, за је било 38 гласова, 1 глас је био против,    

није било уздржаних, па је председник тражио да се поново утврди кворум јер је гласао 

већи број одборника од броја присутних одборника на почетку седнице. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 50 одборника. 

 

Председник Скупштине је поново ставио на гласање предлог дневног реда. 

 

  Скупштина је са 38 гласова за,  1 гласом против,  а није било уздржаних, 

усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Предлог решења о престанку мандата одборника 

 

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. 

годину 

 

3. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године до 

30.06.2018. године 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину 

 

5. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину 

 

б)Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину 

 

в)Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља 

„Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

 

г)Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног 

комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља 

„Градско зеленило“ Чачак 

 

6. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних 

путева на територији града за 2018. годину 
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7. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања 

ЈКП „Комуналац“ Чачак  

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне плана и програма рада 

доо „Научно технолошки парк“  Чачак за 2018. годину 

 

9. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма рада и финансијског 

плана установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак  за 2018. 

годину 

 

10.  а)Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ 

 

б)Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавне 

установе „Туристичка организација Чачка“ 

 

11. Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног 

економског развоја за 2018. годину 

 

12. Предлог плана детаљне регулације на потесу каменолом „Сушица“ - Здрављак 

 

13. Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Атеница – Кулиновци“ у 

Чачку 

 

14. Предлог решења о прибављању у јавну својину, изградњом, водоводне мреже у 

Мрчајевцима, Бечњу и Доњој Горевници 

 

15. Предлог решења о размени непокретности    

 

16. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама превоза путника у 

градском и приградском саобраћају 

 

17. а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ 

Мрчајевци  

 

б) Предлог текста  јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци  

 

18. Предлози Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања 

 

19. Одборничка питања и одговори 

 

 

Пре преласка на рад по дневном реду, председник Скупштине је обавестио 

одборнике да је добио обавештење да ће убудуће председник Одборничке групе  

Група грађана за напреднији Чачак „Др Александар Радојевић“ бити др Љиљана 

Миловановић, а заменик председника Виолета Марковић. 
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА  ТАЧКА: Предлог решења о престанку мандата одборника 

 

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

председник Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања, који је рекао да је 

одборник Мирослав Ђеровић, поднео писану оставку на функцију одборника у 

Скупштини града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је констатовао оставку одборника Мирослава Ђеровића и 

захвалио му се на досадашњој сарадњи. 

 

 Решење је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

                              града Чачка за 2018. 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, Александар Радојевић, Драган 

Штављанин, Предраг Ружичић, Антонела Луковић, Миленко Каличанин, Радисав 

Рацковић, Милош Марић, Биљана Рубаковић, Мирослав Вукосављевић и Драгомир 

Шипетић чланови Градског већа, Љиљана Миловановић, Радмила Живковић, Јасменка 

Луковић, Владан Милић, помоћник градоначелника, Милисав Марјановић, Александар 

Божовић, Немања Трнавац члан Градског већа, Мирослав Спасојевић, Велимир 

Дробњак члан Градског већа, Александар Сретеновић, Анђелка Новаковић члан 

Градског већа, Виолета Марковић, Душан Радојевић члан Градског већа, Драган 

Ћендић, Раденко Луковић, Милица Прокић, Александар Максимовић, Александар 

Танасковић, Милан Бојовић помоћник градоначелника, Милица Дачић заменик 

градоначелника, као и Милун Тодоровић  градоначелник града Чачка.  

 

 У току претреса Душан Радојевић, члан Градског већа је искористио право на 

реплику на дискусију одборника Драгана Ћендића.  

 

 У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавио Милисав Марјановић, 

који је указао на повреду чл. 50 и 148. Пословника, али  није  тражио да се Скупштина о 

томе изјасни.   

 

Радисав Рацковић је указао на повреду члана 50. Пословника, али није тражио да 

се Скупштина о томе изјасни. 

 

Виолета Марковић је указала на повреду чл. 47, 50. и 130. Пословника. 

 

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

Виолета Марковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни. 
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Александар Сретеновић је такође указао на повреду чл. 47, 50. и 130. 

Пословника. 

 

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

Александар Сретеновић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 50. Пословника. 

 

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

Александар Танасковић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 У току претреса по члану 50. Пословника за реч су се јављали Радисав Рацковић 

и Милица Прокић. 

 

 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 била задовољна и  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 Милош Марић је такође 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. 

 

 Милисав Марјановић је  указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Милисав Марјановић  је  био задовољан одговором и није тражио да се Скупштина о 

томе изјасни. 

 

Радисав Рацковић  је  указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Радисав Рацковић  је  био задовољан одговором и 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 

Радисав Рацковић  није  био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о 

томе изјасни. 

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 129. став 2. Пословника, а у вези 

члана 50. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење. 

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 143. Пословника. 
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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 Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и обавестио Скупштину да 

ће се изјашњавање у начелу и у целини обавити у дану за гласање.  

 

Председник Скупштине је такође у складу са чланом 112. Пословника, 

обавестио Скупштину да ће се рад на седници продужити и после 18 часова. 

 

Затим је у 15 сати и 30 минута одредио паузу до 16 сати и 30 минута. 

 

 Седница је наставила са радом у 16 сати и 30 минута. 

 

За реч се јавио одборник Александар Максимовић који је указао на повреду 

члана 169. Пословника, цитирајући рекламирани члан. Сматра да је Скупштина требала 

да гласа за општи акт у начелу пре саопштења председника да нема поднетих 

амандмана на предложени акт.      

 

Председник Скупштине се сложио са примедбом одборника Александара 

Максимовића и затражио од Стручне службе да утврди кворум. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 17 одборника и да не постоји 

кворум за даљи рад и пуноважно одлучивање, па је председавајући на основу члана 

157. Пословника одлучио да прекине седницу Скупштине у 16 сати и 40 минута и 

наставак заказао за 13. 9. 2018. године са почетком у 10 сати. 

 

xxx 

 

Скупштина је наставила са радом у четвртак, 13. септембра  2018. године,  у 10 

сати и 25 минута. 

 

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

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

Председник Скупштине је замолио Службу да утврди кворум. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 40 одборника и да постоји 

кворум за рад.  

 

Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Олгица Ракић, Милан Драшкић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић и 

Аница Слијепчевић. 

  

Затим се за реч јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана 

169. Пословника. 
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Председник Скупштине је дао објашњење и у складу са чланом 169. Пословника 

ставио на гласање Предлог одлуке у начелу. 

 

Скупштина је са 38 гласова за, донела Одлуку у начелу. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана.  

 

 За реч се јавио Александар Танасковић по члану 137. Пословника, изразивши 

сумњу у тачност бројања приликом гласања у начелу.  

 

 Председник Скупштине је одговорио да је за реч требао да се јави одмах након 

гласања. Пошто је отворио претрес у појединостима, сумњу у тачност бројања може 

изразити након гласања о Предлогу одлуке у целини. 

 

 Председник Скупштине је затим ставио на гласање Предлог одлуке у целини. 

 

 Приликом изјашњавања 38 гласова је било за, против и уздржаних није било. 

 

 За реч се јавио Александар Танасковић који је на основу члана 137. Пословника 

изразио сумњу у тачност бројања и затражио да се гласање понови. 

 

 У поновљеном гласању председник Скупштине је констатовао да је за било 38 

гласова, а да против и уздржаних није било.  

 

 За реч се поново јавио Александар Танасковић који је на основу члана 137. став 3. 

Пословника изразио сумњу у тачност бројања, и у поновљеном гласању, па је затражио 

да се гласа прозивком. 

 

 Секретар Скупштине је прозивао одборнике, а они су се изјашњавали за, против 

или уздржан. 

 

 Секретар Скупштине је затим констатовао да је за гласало 38 одборника, па је 

Скупштина донела 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

у целини, у тексту који је утврдило Градско веће и који је одбоорницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018.  

                              године до 30.06.2018. године 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
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 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Оливера Матовић, Предраг Ружичић, Весна 

Новаковић, Миленко Каличанин, Светлана Пауновић, Предраг Јевтић, Биљана 

Рубаковић, Мирослав Робајац, Милош Марић, Мирјана Ђоковић помоћник 

градоначелника, Радмила Живковић, Александар Радојевић, Славица Драгутиновић 

члан Градског већа, Милош Ракоњац, Миладинка Ђукић, Милисав Марјановић, 

Антонела Луковић, Александар Божовић, Љиљана Миловановић, Александар 

Сретеновић, Јасменка Луковић, Драган Ћендић, Мирослав Спасојевић, Милица 

Прокић, Виолета Марковић, Драгутин Ђуровић и Александар Танасковић. 

 

 У току претреса, Мирослав Робајац је искористио право на реплику поводом 

дискусије Милоша Марића. 

 

 Драган Ћендић је искористио право на реплику на дискусије Мирослава Робајца 

и Милоша Марића. 

 

 У току претреса за реч се јавила Виолета Марковић која је указала на повреду 

чл. 47, 148. и 156. 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 су се по члану 50. Пословника јављали Звонко Митровић, Биљана 

Рубаковић и Драгутин Ђуровић. 

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. 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. 

 

Звонко Митровић је указао на повреду члана 50. Пословника. 

 

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

Звонко Митровић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 47. Пословника. 

 

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

Драган Ћендић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 148. став 1. и 2. Пословника. 

 

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

Милица Прокић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Танасковић је указао на повреду чланова  52. и 149. Пословника. 

 

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

Александар Танасковић није био 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.  

 

 Виолета Марковић је указала на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење и 

извинуо се одборници, а Виолета Марковић је била задовољна и  није тражила 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 био задовољан, а није тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 47. Пословника. 

 

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

Виолета Марковић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 147. Пословника. 

 

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

Наташа Цвијовић  није тражила 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 тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Мирослав Спасојевић 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.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 148. 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.  

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 50. Пословника. 

 

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

Александар Танасковић  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. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

                                  пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину 

 

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

директора ЈКП “Моравац“ Мрчајевци.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Александар Сретеновић, Миленко Каличанин, 

Милисав Марјановић, Виолета Марковић и 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. 

 

 За реч се јавио Миленко Каличанин и указао на повреду члана 129. Пословника. 

 

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

Миленко Каличанин  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

ПЕТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма  

                               пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину 

 

б)Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2018. годину 

 

в)Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља 

„Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

 

г)Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног 

комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља 

„Градско зеленило“ Чачак 
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Обједињено 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  Александар Сретеновић, Радмила Живковић, 

Светомир Стаменковић, Оливера Матовић, Виолета Марковић, Драган Ћендић, 

Антонела Луковић  и Александар Танасковић. 

  

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. 

 

Председник Скупштине је, на основу члана 112. Пословника, обавестио 

одборнике да ће Скупштина наставити рад и после 18 часова. 

 

Затим се за реч 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 тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 50. Пословника. 

 

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

Александар Танасковић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Председник Скупштине је на основу члана 159. Пословника, у 16 сати и 30 

минута одредио паузу у раду Скупштине до 17 сати и 30 минута. 

 

Скупштина је наставила рад у 17 сати и 40 минута. 

 

За реч се јавио Александар Максимовић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника.  

 

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

Александар Максимовић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. став 2. Пословника. 

 

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

Александар Танасковић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Славица Драгутиновић, члан Градског већа, је указала на повреду члана 148. 

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

 

Милисав Марјановић је указао на повреду члана 148. Пословника. 
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У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Максимовић је указао на повреду члана 148. Пословника, али није 

тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Александар Танасковић такође је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Александар Танасковић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  

                                   програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко 

                                   и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве 

                                  „Градац“ Чачак за 2018. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних 

путева на територији града за 2018. 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  Миленко Каличанин, Александар Сретеновић, 

Драган Штављанин, Радисав Рацковић, Радмила Живковић, Ђорђе Шипетић, Милисав 

Марјановић, Александар Радојевић, Драган Ћендић, Милица Прокић, Виолета 

Марковић и Александар Танасковић. 

  

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

 За реч су се по члану 50. Пословника, јавили Радисав Рацковић, Александар 

Радојевић  и Драган Ћендић. 

 

 У току претреса Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. 

Пословника. 

 

 Милица Прокић је указала на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Милица Прокић  није била задовољна и није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  
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СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

                               пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак  

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Миленко Каличанин, Александар Сретеновић, 

Радисав Рацковић, Предраг Јевтић, Ацо Ђенадић, Виолета Марковић, Звонко 

Митровић, Милица Прокић и Александар Танасковић. 

  

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

директор 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. 

 

По члану 50. Пословника за реч се јавио Миленко Каличанин. 

 

Александар Танасковић се јавио за реч по члану 157. Пословника и тражио да 

председавајући прекине седницу, с обзиром да заседање дуго траје и да је већ касно.  

 

Миленко Каличанин је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Миленко Каличанин  није био задовољан али није тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне плана 

                             и програма рада доо „Научно технолошки парк“  Чачак за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Мирко Пешић, в.д. 

директора „Научно технолошки парк“ Чачак. 

 

За реч се јавио Александар Танасковић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника. 

 

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

Александар Танасковић  није био 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. 

 

Председник Скупштине је затим на основу члана 157. Пословника, прекинуо 

седницу у 21 сат и 20 минута и наставак заказао за 14. септембар 2018. године, са 

почетком у 10 сати. 
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 Скупштина је наставила са радом у петак, 14. септембра  2018. године,  у 10 

сати. 

 

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 30 одборника и да 

постоји кворум за рад.  

 

Седници трећег дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Олгица Ракић, Звонко Митровић, Александар Мијаиловић, Горан 

Видојевић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Ацо Ђенадић и  Аница Слијепчевић. 

  

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

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

 

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

Драган Ћендић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Тихомир Ђуровић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Тихомир Ђуровић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Радмила Живковић  је указала на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Радмила Живковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Виолета Марковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милош Марић  је указао на повреду члана 148.  став 2. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Милош Марић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

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

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

Милица Прокић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Драган Штављанин је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Драган Штављанин  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Миленко Каличанин је указао на повреду члана 148. став 1. и 2. и члан 143. став 

1.  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.   

 

Виолета Марковић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Виолета Марковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милош Марић  је указао на повреду члана 144. Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине и секретар су дали 

објашњење, а Милош Марић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Драгутин Ђурковић је указао на повреду члана 118. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Драгутин Ђуровић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Мирослав Спасојевић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

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

Скупштине. 

 

 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.  

 

 Затим је председник Скупштине на основу члана 150. Пословника о раду 

изрекао меру опомене одборнику Александру Танасковићу, због добацивања са места и 

поред претходног упозорења. 



16 

 

 

 Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника о раду изрекао меру 

опомене одборнику Радисаву Рацковићу, због добацивања са места и поред претходног 

упозорења. 

 

 Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника о раду изрекао меру 

опомене одборнику Милошу Ракоњцу, због добацивања са места и поред претходног 

упозорења. 

 

Затим се за реч јавио Александар Радојевић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника, а везано за члан 117. и 118. Пословника о раду. 

 

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

Александар Радојевић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Оливера Мартаћ  је указала на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Оливера Мартаћ  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Ило Михајловски  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Михајловски  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милош Марић  је указао на повреду члана 148. став 2. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Милош Марић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Оливера Матовић  је указала на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

 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.  

 

 Александар Танасковић је указао на повреду члана 148. 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.  
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 Затим је председник Скупштине на основу члана 150. Пословника о раду 

изрекао другу меру опомене одборнику Радисаву Рацковићу, због добацивања са места 

и поред претходног упозорења. 

 

 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.  

 

Милош Ракоњац  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.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Затим је председник Скупштине на основу члана 150. Пословника о раду 

изрекао  меру опомене одборнику Александру Танасковићу, због добацивања са места 

и поред претходног упозорења. 

 

Радисав Рацковић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Радисав Рацковић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду сва три става члана 148. Пословника о 

раду и сугерисала председнику да се по члану 149. Пословника обаве консултације 

шефова одборничких група у циљу постизања договора да би Скупштина наставила рад 

у коректној атмосфери.    

 

Затим се председник Скупштине  сложио са предлогом претходне одборнице и 

на основу члана 157. Пословника о раду, у 11 сати и 42 минута прекинуо седницу и 

наставак заказао у 12 сати и 30 минута. 

 

Након тога председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника, 

одборници Весни Новаковић изрекао меру опомене, јер је у току његовог излагања 

добацивала са места и поред упозорења да то не чини. 

  

 Скупштина је наставила рад у 13 сати. 

 

 Председник Скупштине је, пошто су обављене консултације шефова 

одборничких група, позвао све да буду толерантнији, не користе увредљиве изразе, да 

се једни другима обраћају са уважавањем и врате се на дискусију о тачки дневног реда. 

Упутио је извињење одборници Оливери Матовић, због повишеног тона којим јој се 

обратио. Такође се извинио свим одборницима, због изјаве претходног дана заседања, 

када је рекао да не желе да раде. Указао је да су све мере опомене изречене у складу са 
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Пословником и не може их повући, али је нагласио да много тога толерише и изриче 

све мање опомена.  

 

 За реч се јавила Весна Новаковић која је указала на повреду чл. 143, 149. и 172. 

Пословника. 

 

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

Весна Новаковић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

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 члана 148. 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.  

 

 Драган Ћендић је указао на повреду члана 149. 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.  

 

 Антонела Луковић је указала на повреду члана 148. став 1. и члана 149. 

Пословника. 

 

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

Антонела Луковић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Милош Марић је 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.  

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 149. став 1. а у вези са чланом 148. 

став 1. и 2. Пословника. 

 

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

Милица Прокић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  
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Антонела Луковић је указала на повреду члана 148. став 1. и члана 149. став 1. 

Пословника. 

 

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

Антонела Луковић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 148. став 2. Пословника. 

 

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

Наташа Цвијовић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Мирослав Спасојевић 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.  

 

Драгутин Ђуровић је указао на повреду члана 150. Пословника. 

 

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

Драгутин Ђуровић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Милош Марић је 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.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 145. Пословника. 

 

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

Наташа Цвијовић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Александар Сретеновић, Драган Ћендић, Душан 

Радојевић члан Градског већа, Михаило Јовић члан Градског већа, Мирослав 

Спасојевић, Наташа Цвијовић и Предраг Ружичић. 

 

У току претреса Александар Сретеновић је искористио право на реплику на 

говор одборника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Мирко Пешић, в.д. 

директора „Научно технолошки парк“ 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: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма рада 

                                и финансијског плана установе за физичку културу Спортски центар 

                                „Младост“ Чачак  за 2018. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Милош Стеванић, 

директор СЦ „Младост“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Александар Сретеновић,  Радисав Рацковић, 

Радмила Живковић, Милисав Марјановић, Душан Радојевић члан Градског већа, 

Драган Ћендић, Александар Танасковић и  Александар Максимовић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Милош Стеванић, 

директор СЦ „Младост“ Чачак. 

 

Александар Сретеновић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Александар Сретеновић  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 закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: а)Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  

                                  програма пословања Јавне установе „Туристичка  

                                  организација Чачка“ 

 

б)Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавне 

установе „Туристичка организација Чачка“ 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Војин Јаковљевић, 

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Александар Сретеновић, Виолета Марковић, 

Радмила Живковић, Милисав Марјановић, Антонела Луковић, Драган Ћендић, 

Тихомир Ђуровић, Душан Радојевић члан Градског већа, Ило Михајловски, Мирослав 

Спасојевић, Наташа Цвијовић, Александар Максимовић и Александар Танасковић. 

 

 У току претреса по овој тачки дневног реда председник Скупштине је у складу 

са чланом 112. Пословника, обавестио да ће Скупштина наставити рад и после 18 

часова. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Војин Јаковљевић, 

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак. 

 

Затим се за реч јавио Александар Сретеновић, који је указао на повреду члана 

148. Пословника, али није тражио да се Скупштина о томе изјасни. 
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 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, на основу члана 159. Пословника, у 17 сати и 10 

минута одредио паузу у раду Скупштине до 18 сати. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма 

                                          локалног економског развоја за 2018. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Владимир Гојгић, в.д. 

начелника Градске управе за локални економски развој. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Виолета Марковић, Антонела Луковић, Драган 

Ћендић, Ацо Ђенадић, Милица Прокић и Александар Танасковић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Владимир Гојгић, 

в.д. начелника Градске управе за локални економски развој. 

 

Председник Скупштине је затим на основу члана 157. Пословника, прекинуо 

седницу у 19 сати и 10 минута, и наставак заказао за понедељак 17. септембар 2018. 

године, са почетком у 10 сати.  

 

х х х 

 

Скупштина је наставила са радом у понедељак, 17. септембра  2018. године,  у 10 

сати и 25 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 четвртог 

дана заседања према обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 38 

одборника и да постоји кворум за рад. 

 

Седници четвртог дана  заседања, од почетка до краја, нису присуствовали 

одборници    Олгица Ракић, Биљана Радивојевић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, 

Драган Ћендић, Радисав Рацковић, Оливера Матовић, Нада Лазовић и Аница 

Слијепчевић. 

  

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

 Председник Скупштине је ставио на гласање Предлог одлуке у начелу.  

 

 Скупштина је са 36 гласова за, и 1 гласом против, донела Одлуку у начелу. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима.  
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 За реч се јавила Виолета Марковић која је на основу члана 137. Пословника, 

тражила да се гласање понови. 

 

 Председник Скупштине је одговорио да је он већ констатовао резултате гласања, 

да је отворио претрес у појединостима, и да је одборница закаснила у вези са захтевом 

за понављање гласања.  

 

 Затим је обавестио одборнике да су амандмане на Предлог одлуке поднеле 

одборнице Љиљана Миловановић и Виолета Марковић.  

 

 Амандман 1. на члан 1. поднела је Љиљана Миловановић. 

 

 Овај амандман прихватили су предлагач и надлежно радно тело, па се 

Скупштина о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део Предлога одлуке.  

 

 Амандман 1. на члан 1. поднела је Виолета Марковић, која је овај амандман 

повукла на седници Савета за локални економски развој. 

 

 Амандман 2. поднела је Виолета Марковић. 

 

 С обзиром да поднети амандман нису прихватили предлагач и надлежно радно 

тело Скупштина се о њему посебно изјашњава, па је председник питао подносиоца 

амандмана да ли остаје при поднетом амандману и да ли жели да га образложи. 

 

 Виолета Марковић је образложила поднети амандман. 

 

 Пошто се у претресу по поднетом амандману нико није јавио за реч, председник 

Скупштине је обавестио одборнике да ће се изјашњавање по поднетом амандману 

обавити у дану за гласање.  

 

 Амандман 2. на члан 6. поднела је Љиљана Миловановић. 

 

  С обзиром да су поднети амандман прихватили предлагач и надлежно радно 

тело Скупштина се о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део предлога 

одлуке. 

 

 Амандман 3. на члан 16. поднела је Виолета Марковић. 

 

 Овај амандман Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио као 

правно немогућ. 

 

 Амандман 3. на члан 17. поднела је Љиљана Миловановић. 

 

  С обзиром да су поднети амандман прихватили предлагач и надлежно радно 

тело Скупштина се о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део предлога 

одлуке. 

 

 Амандман 4. на члан 17. поднела је Виолета Марковић. 
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 С обзиром да поднети амандман нису прихватили предлагач и надлежно радно 

тело Скупштина се 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. 

 

 Пошто се у претресу по поднетом амандману нико није јавио за реч, председник 

Скупштине је обавестио одборнике да ће се изјашњавање по поднетом амандману 

обавити у дану за гласање.  

 

 Амандман 4. на члан 18. поднела је Љиљана Миловановић. 

 

 С обзиром да поднети амандман нису прихватили предлагач и надлежно радно 

тело Скупштина се о њему посебно изјашњава. 

 

 Председник Скупштине је питао подносиоца амандмана да ли остаје при 

поднетом амандману и да ли жели да га образложи. 

 

 Љиљана Миловановић  је образложила поднети амандман. 

 

 У претресу по овом амандману учествовала је Виолета Марковић. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће се изјашњавање о 

поднетом амандману обавити у дану за гласање. 

 

 Амандман 5. на члан 19. поднела је Виолета Марковић. 

 

 Овај амандман Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио као 

правно немогућ. 

 

 Амандман 6. на члан 20. поднела је Виолета Марковић. 

 

 С обзиром да поднети амандман нису прихватили предлагач и надлежно радно 

тело Скупштина се 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. 

 

  Пошто се у претресу по поднетом амандману нико није јавио за реч, председник 

Скупштине је обавестио одборнике да ће се изјашњавање по поднетом амандману 

обавити у дану за гласање. 

 

 Амандман 5. на члан 23. поднела је Љиљана Миловановић. 
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С обзиром да су поднети амандман прихватили предлагач и надлежно радно 

тело Скупштина се о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део предлога 

одлуке. 

Амандман 7. на члан 29. поднела је Виолета Марковић. 

 

С обзиром да су поднети амандман прихватили предлагач и надлежно радно 

тело Скупштина се о њему посебно не изјашњава већ постаје саставни део предлога 

одлуке. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и обавестио 

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

гласање. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације на потесу 

                                         каменолом „Сушица“ - Здрављак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

“Урбанпројект“.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Радмила Живковић, Антонела Луковић, Милисав 

Марјановић, Мирослав Спасојевић, Милица Прокић и Драгутин Ђуровић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Зорица Сретеновић, 

представник обрађивача “Урбанпројект“.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање Предлог акта у 

начелу. 

 

Скупштина је са 38 гласова за, донела План у начелу. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да на предлог овог акта нема 

поднетих амандмана и да ће  се изјашњавање о акту  у целини обавити одмах. 

 

 Приликом изјашњавања 40 одборника се изјаснило за.  

 

Председник Скупштине је с обзиром да је проглашени кворум био мањи од броја 

гласалих одборника тражио да се поново утврди кворум на седници. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 49 одборника.  

 

Председник Скупштине је поново ставио на гласање Предлог плана у целини. 

 

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

 

П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОТЕСУ 

КАМЕНОЛОМ „СУШИЦА“ – ЗДРАВЉАК, 
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у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал по овој тачки је саставни део записника. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог измена и допуна Плана генералне регулације 

                                        „Атеница – Кулиновци“ у Чачку 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

“Урбанпројект“.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Јасменка Луковић и Звонко Митровић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Зорица Сретеновић, 

представник обрађивача “Урбанпројект“.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање Предлог акта у 

начелу. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, донела План у начелу. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да на предлог овог акта нема 

поднетих амандмана и да ће  се изјашњавање о акту  у целини обавити одмах. 

 

Председник Скупштине је  ставио на гласање Предлог плана у целини. 

 

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

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„АТЕНИЦА – КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ, 

 

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

 

 Материјал по овој тачки је саставни део записника. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину, изградњом, 

                                           водоводне мреже у Мрчајевцима, Бечњу и Доњој Горевници 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

  

 Пошто се у претресу нико није јавио за реч, председник Скупштине је обавестио 

одборнике да ће се изјашњавање по овој тачки обавити у дану за гласање. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о размени непокретности    
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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. 

 

 У претресу  су учествовали  Предраг Ружичић и Ђорђе Шипетић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Миленко Поповић, 

председник Комисије за грађевинско земљиште. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама 

                                          превоза путника у градском и приградском саобраћају 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Владимир Гојгић, в.д. 

начелника Градске управе за локални економски развој и Душица Стевановић, 

представник Аутопревоза. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Предраг Ружичић, Милош Ракоњац, Антонела 

Луковић, Александар Радојевић, Милисав Марјановић, Александар Божовић, Наташа 

Цвијовић, Милан Драшкић, Александар Сретеновић, Милорад Јевђовић заменик 

председника Скупштине , Милош Марић, Станимир Бјелић, Весна Новаковић, Јоле 

Пешић, Немања Трнавац члан Градског већа, Милица Прокић, Ило Михајловски, 

Тихомир Ђуровић, Љубиша Спасовић и Александар Танасковић. 

 

 Александар Божовић је искористио право на реплику на дискусију Наташе 

Цвијовић, а Виолета Марковић је искористила право на реплику на дискусију Немање 

Трнавца, члана Градског већа. 

 

 У току дискусије Милоша Марића, председник Скупштине му је, на основу 

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

говори о теми која није на дневном реду.  

 

 У току претреса Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 147. став 1. 

Пословника. 

 

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

Наташа Цвијовић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Милан Драшкић је указао на повреду члана 147. Пословника. 

 

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

Милан Драшкић 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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 Милош Марић је указао на повреду члана 147. Пословника. 

 

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

Милош Марић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду чл. 145, 147. и 148. Пословника. 

 

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

Наташа Цвијовић  није тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Милош Марић је указао на повреду чл. 147. и 148. Пословника. 

 

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

Милош Марић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 145. став 1. и 2. Пословника. 

 

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

Наташа Цвијовић  није тражила 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 тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Драган Штављанин  је указао на повреду члана 150. Пословника. 

 

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

Драган Штављанин  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Милисав Марјановић  је указао на повреду члана 148. у вези са чланом 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.  

 

 Миленко Тутуновић је указао на повреду члана 12. Пословника. 

 

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

Миленко Тутуновић  није тражио да се Скупштина о томе изјасни.  

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Душица Стевановић, 

представник Аутопревоза. 

 

 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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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

                                                   директора Јавног комуналног предузећа за водовод,  

                                                   одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци  

 

б) Предлог текста  јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци  

 

Обједињено 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  Весна Новаковић и Виолета Марковић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Небојша Бежанић, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

 

ОСАМНАЕСТА 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 седници одржаним  11. септембра  2018. године 

и то: 

1. Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ 

Ариље 

2. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља “Чачак” 

Чачак 

3. Предлог решења о именовању председника и два члана Управног одбора Дома 

здравља „Чачак“ Чачак  

4. Предлог решења о именовању председника и једног члана Надзорног одбора Дома 

здравља „Чачак“ Чачак  

5. Предлог закључка о предлагању једног члана Надзорног одбора ЈКП Регионални 

центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице 

6. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора 

Прехрамбено-угоститељске школе у  Чачку        

7. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора 

ОШ „Вук Караџић“ Чачак        

 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Милан Драшкић, Љиљана Миловановић, Милош 

Марић, Виолета Марковић и Александар Максимовић. 

 У току претреса за реч се јавила Весна Новаковић која је указала на повреду члана 

148. став 2. Пословника. 
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У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Весна Новаковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Љиљана Миловановић је указала на повреду члана 145. Пословника. 

 

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

Љиљана Миловановић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милош Марић  је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Милош Марић  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 148. Пословника. 

 

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

Радмила Живковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 148. став 2. Пословника. 

 

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

Наташа Цвијовић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 148. став 1. Пословника. 

 

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

Наташа Цвијовић  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 обавестио одборнике да ће се изјашњавање по овој 

тачки обавити у дану за гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима. 

 

 Весна Новаковић није била у сали. 

 

 Срећко Ниџовић је изјавио да је задовољан одговором. 

 

 Одборници су постављали нова одборничка питања. 

 Одборник Виолета Марковић је поставила одборничко питање: 
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 „Да ли за грађевинску парцелу, која се налази непосредно са леве стране, када се 

улази на трансфер станицу, која је ограђена и која припада граду Чачку, а коју користи 

друго правно лице постоји уговор о закупу, уговор о коришћењу, или било који 

документ правно ваљан који дефинише коришћење ове парцеле? 

 

 Ако постоји, који је орган дао у закуп и од када до када је склопљен уговор?“. 

 

 Одборник Александар Сретеновић је поставио одборничка питања: 

 

 „1.Који је био критеријум, по ком основу и шта је определило надлежне да донесу 

одлуку да 105.000 дин. доделе Драгану Живанићу из Корњевића, одлуком од 

27.12.2017. године, из наменских средстава које су преостале из средстава донираних 

на име поплава у 2014-ој години? Питање сам поставио 11.06.2018. године. 

 

 2. Ко је надлежан за одржавање вештачких водотокова на територији града Чачка? 

Питање је  поставио 03.02.2018. године. 

 

 3. Зашто и поред кривичне пријаве од 18.01.2018. године и решења које је након 

тога донето, на основу пријаве нелегалном инвеститору Милошу Гајићу из Чачка, а по 

основу нелегалне градње на адреси Немањина 32-38, стамбени објекат до данашњег 

дана није враћен у првобитно стање, иако се решењем даје рок и могућност нелегалном 

инвеститору да објекат о свом трошку врати у првобитно стање, што он није учинио у 

остављеном року? Такође зашто локална самоуправа и надлежне службе нису 

поступиле по решењу и приступиле принудном извршењу преко другог лица, а на терет 

нелегалног инвеститора?“ 

 

 Одборник Миленко Тутуновић је поставио одборничко питање у каквом стању се 

налази ПКС Латекс, с обзиром да је тамо све у фази пропадања и распада, да ли је 

угрожена животна средина.  

х х х 

 

Председник Скупштине је у 16 сати и 5 минута,  на основу члана  132.  

Пословника о раду Скупштине, закључио претрес, одредио паузу и заказао дан за 

гласање,  за 17. 9. 2018. године у 16 сати  и 20 минута. 

 

x x x 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати и 25 минута.   

 

 Председник Скупштине је замолио Стручну службу да преброји присутне 

одборнике. 

 

 Пребројавањем присутних утврђено је да седници присуствује 39 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 по завршетку претреса. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 
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  Скупштина је  са 39  гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. 

године до 30.06.2018. године, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

ЗА 2018. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА 

 

 Приликом изјашњавања по овој тачки дневног реда за се изјаснило 42 

одборника. 

 

 Председник Скупштине је, с обзиром да је број гласалих одборника био већи од 

проглашеног кворума  на седници тражио да се поново утврди број присутних 

одборника у сали. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 43 одборника. 

 

 Председник Скупштине је поново ставио на гласање Предлог одлуке. 

 

  

а) Скупштина је са 41 гласом за,  без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 41 гласом за,  без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2018. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

в) Скупштина је са 40 гласова за,  без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

г) Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

 ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 ЗА 2018. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

 ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, 

 УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
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 ЗА 2018. ГОДИНУ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

 ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

 И ПРОГРАМА РАДА ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“  

 ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

  Скупштина је са 42  гласа за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА 

 И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

 СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК  ЗА 2018. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је са 40  гласова за,  без гласова против, и уздржаних,  донела  

 

 О Д Л У К У 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:   

 

 Председник Скупштине је позвао Скупштину да се  изјасни о предлогу у 

појединостима и  ставио на гласање амандмане. 

 

Амандман 2. на члан 2. поднела је Виолета Марковић. 

 

Приликом изјашњавања за је било 3 гласа, без гласова против, и уздржаних,  па 

је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен. 

 

Амандман 4. на члан 17. поднела је Виолета Марковић. 

 

Приликом изјашњавања за је било 3 гласа, без гласова против, и уздржаних,  па 

је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен. 

 

Амандман 4. на члан 18. поднела је Љиљана Миловановић. 

 

Приликом изјашњавања за је било 3 гласа, без гласова против, уз 1 уздржани 

глас,  па је председник Скупштине констатовао да амандман није прихваћен. 

 

Амандман 6. на члан 20. поднела је Виолета Марковић. 

 

Приликом изјашњавања за је било 3 гласа, без гласова против, уз 3 уздржана 

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

 

Председник Скупштине је затим ставио на гласање Предлог одлуке у целини. 

 

Скупштина је са 43 гласа за,  без гласова против, и  уздржаних, донела  

 

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2018. ГОДИНУ, 
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у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине 

са амандманима који су прихваћени и који су постали саставни део Одлуке. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина се по овој тачки дневног реда изјаснила по завршетку претреса.   

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина се по овој тачки дневног реда изјаснила по завршетку претреса.   

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

  

Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ, ИЗГРАДЊОМ, ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У 

МРЧАЈЕВЦИМА, БЕЧЊУ И ДОЊОЈ ГОРЕВНИЦИ, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,    донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ,    

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 38  гласова за,  без гласова против, уз 1 уздржани глас,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У 

ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:  
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а) Скупштина је са 40  гласова за,  без гласова против, и уздржаних,   донела 

 

 О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 40  гласова за,  без гласова против, и уздржаних,  огласила 

 

 ТЕКСТ  ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ, 

 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

 ОСАМНАЕСТА  ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                               имунитетска питања 

 

1) Скупштина је са 40 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ 

 

тако што се именује  Зоран Бараћ. 

 

2) Скупштина је са 41 гласом за,  без гласова против, и уздржаних, донела  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује  др Александар Пајовић. 

  

х х х 

 

3) Скупштина је са 40 гласова за,  без гласова против, и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 
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тако што се именују: 

За председника:  

- Војкан Шулубурић, доктор медицине, специјалиста ортопедије са 

трауматологијом, члан Управног одбора. 

 

За чланове, представнике запослених: 

- Гордан Марковић, специјалиста опште медицине 

- Сања Малетковић, доктор медицине. 

 

х х х 

 

4) Скупштина је са 40 гласова за,  без гласова против, и уздржаних, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују: 

 За председника: 

- Ана Станић Миливојевић, правник, члан Надзорног одбора 

 

За члана 

-  Мирјана Константиновић, дипл. фармацеут, представник запослених. 

 

х х х 

 

5) Скупштина је са 39 гласова за,  без гласова против, и уздржаних, донела 

 

ЗАКЉУЧАК 

О ПРЕДЛАГАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 „ДУБОКО“ УЖИЦЕ 

 

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

  

х х х 

 

6) Скупштина је са 39 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ПРЕХРАМБЕНО-УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава  Иван Јелић,  а именује Тања Несторовић. 

 

х х х 

 

7) Скупштина је са 38 гласова за,   без гласова против, и уздржаних, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Сања Ранковић Илић,  а именује Сузана Димитријевић. 

 

 Решења и Закључак  су саставни део записника. 

  

х х х 

 

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. 

 

Виолета Марковић   је указала   на повреду члана 156. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

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

уздржани глас, 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 4 гласа је било за, а 4 гласа је било против,  уз 1 

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

Пословник није повређен. 

 

Виолета Марковић   указала  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 2 гласа 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 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, а 5 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. 
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Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања  није било  гласова за, а 5 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. 

 

Приликом изјашњавања није било  гласова за, а 6 гласова је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Оливера Матовић  је указала   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 4 гласа 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 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било  гласова за, а 7 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 није било  гласова за, а 2 гласа 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. 
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Приликом изјашњавања није било  гласова за, а 2 гласа 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. 

 

Приликом изјашњавања није било  гласова 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 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

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

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милан Драшкић  указао  је на повреду члана 147. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било  гласова за, а 6 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. 

 

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

Пословника. 

 

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

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Марић  указао  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 4 гласа је било против, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да Пословник није 

повређен. 

 

* * * 
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