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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 22, 23. и 26.  новембра 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 39 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници првог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Станимир Бјелић, Радмила Живковић и Милица Прокић. 

 

У складу са Пословником председнику Скупштине се јавио да из оправданих 

разлога не може присуствовати седници одборник Станимир Бјелић. 

 

 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 

24. седнице Скупштине од  12, 13, 14. и 17. септембра 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 38 гласова за,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са 24. седнице Скупштине  од   12, 13, 14. и 17. 

септембра   2018. године, без примедаба. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу. 

 

Председник Скупштине је  ставио на гласање предлог дневног реда. 

 

  Скупштина је са 38 гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

следећи  
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Д н е в н и   р е д: 

 

1. Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраног одборника 

 

2. Предлог одлуке о додели Децембарске награде града Чачка за 2018. годину 

 

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

30.09.2018. године 

 

4. a)Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017/2018. годину  

 

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

установе „Радост“ Чачак за радну 2018/2019. годину 

 

5. а)Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2017/2018. 

годину  

 

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

установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2018/2019. годину 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Центра за стручно усавршавање 

Чачак 

 

7. а)Предлог одлуке о измени  Одлуке о оснивању Установе за културно- 

образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак 

 

     б) Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Установе за културно-  

      образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак 

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 

ЈКП“Комуналац“ Чачак  број 107/2а од 29. октобра 2018. године 

 

9. Предлог решења о давању МЗ Трнава на коришћење зграде изграђене на кп. бр. 

868 КО Трнава  

 

10. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног 

топловода на даљински систем грејања зграде МУП-а и зграде локалних судова 

у Чачку 

 

11. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом паркинга у 

индустријској зони у Прељини 

 

12. Предлог решења о давању на коришћења контејнерске гасне котларнице 

саграђене на кп.бр. 288/1 КО Чачак 

 

13. Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града 

Чачка у 2018. години 

 

14. Предлог решења о именовању директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 
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15. Предлози за разрешење и избор појединих  чланова радних тела Скупштине 

 

16. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

17. Предлог одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну 

заједницу Трбушани 

 

18. Предлог измена Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину 

 

19. Предлог плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор  - државни пут 

IА реда ознаке а2 (763) Београд- Обреновац- Лајковац- Љиг- Горњи Милановац- 

Прељина – Чачак- Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији 

аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града 

Чачка до Прељине 

 

20. Предлог одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду 

 

21. Предлог програма о изменама Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије 

града Чачка за 2018. годину 

 

22. Предлог програма организовања такси превоза  за период 2018.-2023. година 

 

23. Одборничка питања и одговори 

 

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

Пословника. Негодовао је што се седнице Скупштине заказују и одржавају за време 

верских празника, а такође и због обимности материјала који је одборницима 

достављен.  

 

Председник Скупштине га је упозорио да се његов говор не односи на повреду 

члана Пословника који је он навео, а потом му, пошто је наставио да говори на основу 

члана 149. Ппословника изрекао меру опомене, а затим и другу меру опомене јер је у 

обраћању председнику Скупштине користио псовке и увредљиве изразе.  

 

У вези са изреченом примедбом о повреди Пословника председник Скупштине 

је дао објашњење, а Милош Марић  није био задовољан одговором али није тражио да 

се Скупштина о томе изјасни.  

 

  Председник Скупштине је затим обавестио Скупштину да је одборник Аница 

Слијепчевић напустила Одборничку групу  Ивица Дачић - СПС – ЈС – ДСС и постаје 

самостални одборник. 

 

 Такође је обавестио Скупштину да је одборник Тања Стовраг приступила 

Одборничкој групи Александар Вучић – Србија побеђује. 

 

 Одборничка група Двери за спас Чачка – Бошко Обрадовић је обавестила да је 

заменик ове одборничке групе уместо Милице Прокић одборник Александар 

Сретеновић. 
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 За реч се јавио Милош Марић који је указао на повреду чланова 147. и 148. 

Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом о повреди Пословника председник Скупштине 

је дао објашњење, а Милош Марић  није био задовољан одговором али није тражио да 

се Скупштина о томе изјасни.  

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА  ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата новоизабраног одборника 

 

Уводно излагање поднео је Драгутин Ђуровић, председник Комисије за кадрове 

и мандатно-имунитетска питања. 

 

 Скупштина је, без претреса са 38  гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

  

тако што се верификује мандат  Милошу Павловићу. 

 

Одлука је саставни део записника. 

 

Пошто је председавајући констатовао да је донета Одлука о верификацији 

мандата, обавестио је новоизабраног одборника да треба да да заклетву, позвао га да 

устане и изговара речи заклетве коју ће он прочитати.  

 

Председавајући је потом, полако, на делове читао текст заклетве, а одборник  га 

је гласно понављао.  

 

Затим је председавајући констатовао да је новоизабрани одборник дао заклетву, 

честитао му на избору, пожелео успех у раду и замолио га да текст заклетве потпише и 

преда секретару Скупштине.  

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о додели Децембарске награде града Чачка 

                             за 2018. годину 

 

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

председник Комисије за обележавање празника и доделу признања. 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Милош Ракоњац, Ацо Ђенадић, Милисав 

Марјановић, Светомир Стаменковић, Милан Рогановић, Љиљана Миловановић, 

Предраг Ружичић, Нада Лазовић, Александар Радојевић, Предраг Јевтић, Драган 

Ћендић, Александар Танасковић, Александар Максимовић, Виолета Марковић, Милун 

Тодоровић, градоначелник, Вељко Неговановић, члан Градског већа, Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа и Наташа Цвијовић. 
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 На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Миленко Тутуновић, 

председник Комисије за обележавање празника и доделу признања. 

 

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

Ђенадићу изрекао меру опомене јер је у току излагања говорио ван теме из тачке 

дневног реда.  

 

 Такође у току претреса одборник Александар Сретеновић је указао на повреду 

чланова 146. до 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом о повреди Пословника председник Скупштине 

је дао објашњење, а Александар Сретеновић  је био задовољан одговором. 

 

За реч се у току претреса јавио и Милисав Марјановић који је такође указао на 

повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом о повреди Пословника председник Скупштине 

је дао објашњење, а Милисав Марјановић  није био задовољан одговором али 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  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Драгутин Ђуровић је указао на повреду члана 148. 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.   

 

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.   

 

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  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

За реч се затим јавио Милисав Марјановић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду Скупштине.  

 

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

Милисав Марјановић  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. 

 

 У тренутку када је давао објашњења да није говорио о теми која је била на 

дневном реду и давао потребна образложења у складу са чланом 143. Пословника о 

раду, председник Скупштине је, због добацивања са места  одборника Милисава 

Марјановића упозорио. 

 

Звонко Митровић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Звонко Митровић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 116. став 2. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

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

Александар Танасковић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Драган Ћендић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Драган Ћендић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Наташа Цвијовић  је указала на повреду члана 148. 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.   

 

Радисав Рацковић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Радисав Рацковић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

За реч се затим јавио Милисав Марјановић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду Скупштине.  

 

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. 

 

Драган Ћендић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Драган Ћендић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   
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Бошко Обрадовић  је указао на повреду члана 149. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Бошко Обрадовић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Наташа Цвијовић  је указала на повреду члана 148. 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.   

 

Драган Ћендић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Драган Ћендић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Наташа Цвијовић  је указала на повреду члана 148. 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.   

 

Драган Ћендић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Драган Ћендић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.  У тренутку када је давао 

објашњења председник Скупштине је, због добацивања са места  у складу са чланом 

149. Пословника о раду Скупштине одборнику Драгану Ћендићу изрекао меру 

опомене. 

 

Бошко Обрадовић  је указао на повреду члана 149. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Бошко Обрадовић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

У току претреса следећи одборници  су искористили право на реплику: Предраг 

Јевтић, Александар Танасковић, Александар Максимовић, Бошко Обрадовић, као и 

Милун Тодоровић, градоначелник. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

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

                              године до 30.09.2018. 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  Александар Сретеновић, Милан Драшкић, Бошко 

Обрадовић, Милка Владисављевић, Александар Божовић, Радисав Рацковић, Оливeра 

Матовић, Драгутин Ђуровић, Антонела Луковић, Ацо Ђенадић, Душан Радојевић, члан 

Градског већа, Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине, Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа, Милисав Марјановић, Мирослав Робајац, Миленко 

Каличанин, Светлана Пауновић, Предраг Ружичић, Предраг Јевтић, Миладинка Ђукић, 

Мирослав Спасојевић, Александар Танасковић, Александар Максимовић, Владан 

Милић, помоћник градоначелника, Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

  

 У току расправе, Александар Сретеновић је указао на повреду чл. 146, 147. и 

148. Пословника.  

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење а 

Александар Сретеновић није тражио да се Скупштина о томе изјашњава.  

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 148. 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.   

 

Ацо Ђенадић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Ђенадић  је  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање. 

 

Наташа Цвијовић  је поново указала на повреду члана 148. 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.   

 

 Ацо Ђенадић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Ђенадић није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Затим је Председник Скупштине у складу са чланом 112. Пословника, обавестио 

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

 

 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.   
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 За реч се затим јавио Ацо Ђенадић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду Скупштине.  

 

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

Ђенадић  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 Сретеновић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Александар Сретеновић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Весна Новаковић  је указала на повреду члана 148. 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  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. 

 

Звонко Митровић  је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Звонко Митровић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је у 18 сати, на основу члана 157. Пословника о раду 

Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за петак, 23. новембар  2018. године у 

10 сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у петак, 23. новембра  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 37 одборника и да 

постоји кворум за рад.  
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Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Станимир Бјелић, Александар Мијаиловић, Бошко Обрадовић, Милан 

Рогановић, Биљана Рубаковић, Радмила Живковић,  Милица Прокић и Тања Стовраг.   

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: a)Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак 

                                  за 2017/2018. годину  

 

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

установе „Радост“ Чачак за радну 2018/2019. годину 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Вера 

Јовановић, директор ПУ „Радост“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Александар Сретеновић, Игор Трифуновић, Милан 

Драшкић, Гордана Марјановић, Оливера Матовић, Светлана Пауновић, Милисав 

Марјановић, Миленко Каличанин, Ивана Вукајловић, Предраг Ружичић, Антонела 

Луковић, Драган Ћендић, Јасменка Луковић, Мирослав Спасојевић, Раденко Луковић, 

Виолета Марковић и Александар Танасковић. 

 

 У току претреса право на реплику су искористили Александар Сретеновић, 

Раденко Луковић, Милан Драшкић, Милош Марић и  Александар Максимовић,   

 

 Александар Сретеновић се јавио за реч по чл. 49. и 50. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

По члану 50. Пословника, за реч су се јавили Александар Максимовић и Виолета 

Марковић. 

 

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

Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Александар Танасковић  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  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Виолета Марковић  је указала на повреду чланова 47. и  130. 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.   
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Милан Драшкић  је указао на повреду члана 148. 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.   

 

Александар Максимовић је указао на повреду члана 50. 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.   

 

Весна Новаковић  је указала на повреду члана 143. став 2.  и члана 149.  

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.   

 

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.   

 

За реч се затим јавила Виолета Марковић која је указала на повреду чланова 147. 

и 148. Пословника о раду Скупштине.  

 

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.  

 

Антонела Луковић је указала на повреду члана 148. став 1.  Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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 о раду Скупштине. 

 

Председавајући је Милошу Марићу на основу члана151. Пословника изрекао 

меру одузимања  речи  уз образложење да му неће дозволити да износи лажи.  

 

Затим је  на основу члана 159. Пословника о раду Скупштине председник   у 12 

сати и 45 минута одредио паузу до 14 сати. 

 

 Скупштина је наставила са радом у 14 сати. 
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 Председник Скупштине,  Игор Трифуновић, је дао додатна објашњења због чега 

је искључио микрофон одборнику Милошу Марићу, у тренутку када је давао 

образложење за повреду Пословника коју је рекламирао.  

 

 Одборник Милош Марић није тражио да се Скупштина изјасни о повреди 

Пословника. 

 

У току претреса одборник Драгутин Ђуровић је указао на повреду члана 147. у 

вези са чланом 148. 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.   

 

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.   

 

Александар Танасковић  је указао на повреду чланова 147. и  148. Пословника о 

раду Скупштине. 

 

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

Александар Танасковић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Радисав Рацковић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Радисав Рацковић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Виолета Марковић је указала на повреду чланова 119. и  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.   

 

 На питања и примедбе изнете у току претреса одговарале су Вера Јовановић, 

директор и Наташа Манчић, шеф рачуноводства у ПУ „Радост“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

ПЕТА ТАЧКА:  а)Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ 

                            Чачак за 2017/2018. годину  

 

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

установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2018/2019. годину 
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Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднеола је Сузана 

Симеуновић, директор ПУ „Моје детињство“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали   Радисав Рацковић, Александар Сретеновић, 

Милисав Марјановић, Миленко Каличанин, Светлана Пауновић, Предраг Ружичић, 

Славица Драгутиновић, члан Градског већа, Виолета Марковић, Александар 

Танасковић и Милорад Јевђовић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Сузана Симеуновић, 

директор ПУ „Моје детињство“ Чачак и Гордана Јовановић, представник ПУ „Моје 

детињство“ 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. 

 

 У току претреса за реч се јавио Радисав Рацковић који је указао на повреду 

члана 148. Пословника. 

 

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

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

изјасни.   

 

Светлана Пауновић је указала на повреду члана 50. и 148. Пословника. 

 

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

Светлана Пауновић 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.  

 

ШЕСТА ТАЧКА:  Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Центра за стручно  

                                усавршавање Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Горица Станојевић, 

директор Центра за стручно усавршавање. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се у претресу 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. 

 

СЕДМА ТАЧКА: а)Предлог одлуке о измени  Одлуке о оснивању Установе за  

                               културно- образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак 
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     б) Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Установе за културно-  

      образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Милка Станковић, 

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

 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. 

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  

                            ЈКП“Комуналац“ Чачак  број 107/2а од 29. октобра 2018. године 

 

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

директор ЈКП “Комуналац“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали Радисав Рацковић, Александар Сретеновић, Милисав 

Марјановић, Виолета Марковић и Предраг Ружичић. 

  

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. 

 

 У току расправе за реч су се  по члану 50. Пословника јавили Александар 

Сретеновић, Милисав Марјановић и Радисав Рацковић.  

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог решења о давању МЗ Трнава на коришћење зграде  

                                изграђене на кп. бр. 868 КО Трнава  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Александар Танасковић, Виолета Марковић, 

Андрија Миликић и 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. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом  

                                прикључног топловода на даљински систем грејања зграде МУП-а  
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                                и зграде локалних судова 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  су учествовали   Миленко Каличанин, Александар Танасковић и 

Предраг Ружичић. 

  

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. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом  

                                          паркинга у индустријској зони у Прељини 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Милисав Марјановић, Миленко Каличанин, 

Александар Сретеновић и Александар Максимовић. 

 

 У току претреса по члану 50. Пословника за реч су се јавили Милисав 

Марјановић и Ђорђе Шипетић. 

 

 Право на реплику на излагање одборника искористио је Миленко Каличанин. 

 

 У току претреса одборник Милисав Марјановић је указао на повреду члана 148. 

Пословника. 

 

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

Милисав Марјановић није био задовољан одговором, 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. 

 

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. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на  коришћења контејнерске 

                                         гасне котларнице саграђене на кп.бр. 288/1 КО Чачак 
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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. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца 

                                        са територије града Чачка у 2018. години 

 

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

начелник Градске управе за ЛЕР.   
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Светомир Стаменковић, Тихомир Ђуровић, 

Александар Максимовић и Радисав Рацковић. 

  

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

начелник Градске управе за ЛЕР.   

    

 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 по члану 50. Пословника јавио Милисав Марјановић. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о именовању директора 

                                          ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Игор Кривокапић, 

председник Комисије за избор директора. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Александар Сретеновић, Јоле Пешић, Александар 

Танасковић, Александар Максимовић и  Виолета Марковић. 

 

 У току претреса за реч се јавио Александар Танасковић који је указао на повреду 

члана 147. Пословника, а такође се позвао и на члан 50. Пословника. 

 

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

Александар Танасковић је био задовољан одговором. 

 

Милисав Марјановић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Милисав Марјановић није био задовољан одговором, па 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.  

 

 Александар Максимовић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Александар Максимовић није био задовољан одговором, 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 је био задовољан одговором. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Игор Кривокапић, 

председник Комисије за избор директора. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлози за разрешење и избор појединих  чланова 

                                         радних тела Скупштине 

  

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су Љиљана Миловановић, 

председник Одборничке групе Група грађана за напреднији Чачак – др Александар 

Радојевић, Александар Максимовић, председник Одборничке групе Александар Вучић 

– Србија побеђује и Александар Танасковић, председник Одборничке групе Двери за 

спас Чачка – Бошко Обрадовић. 

 

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

дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ШЕСНАЕСТА 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 одржаној  21. новембра  2018. године и 

то: 

1. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора 

Центра за стручно усавршавање Чачак 

 

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

Прехрамбено-угоститељске школе у  Чачку        

 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ 

„Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ Бресница        

 

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању у Управном одбору Градске 

стамбене агенције у Чачку 
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 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу  

                                               самодоприноса за Месну заједницу 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. 

 

 У претресу  је учествовао Александар Сретеновић.  

  

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: Предлог измена Акционог плана запошљавања града 

                                             Чачка за 2018. годину 

 

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

начелник Градске управе за ЛЕР. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 

 

Председник Скупштине је у 20 сати и 10 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за понедељак, 26. 

новембар   2018. године у 10 сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у понедељак, 26. новембра  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 43 одборника и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници трећег  дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Станимир Бјелић, Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Александар 

Танасковић, Милица Прокић, Оливера Матовић и Александар Радојевић. 
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За реч се јавила Виолета Марковић која је указала на повреду члана 137. 

Пословника о раду Скупштине изразила сумњу у тачност бројања приликом 

утврђивања кворума. 

 

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

Виолета Марковић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.  

 

Александар Сретеновић се јавио по члану 50. Пословника. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

 Председник Скупштине је  обавестио Скупштину да је закључио  расправу у 

начелу по тачки 18. дневног реда и ставио предлог у начелу на гласање.  

 

 Скупштина је са 39 гласова за, донела Акциони план у начелу. 

 

 Председник Скупштине је обавестио да су на Предлог Акционог плана одборници 

Миленко Каличанин и Предраг Јевтић, поднели амандман који Градско веће и 

надлежно радно тело нису прихватили.    

 

 Питао је подносиоце амандмана да ли остају при поднетом амандману и да ли 

желе да га образлажу. 

 

 У претресу по амандману је учествовао Александар Сретеновић. 

 

 У име предлагача образложење је дала Мирјана Ђоковић, председник Локалног 

савета за запошљавање. 

 

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

претрес и обавестио одборнике да ће се гласање по амандману и овој тачки обавити у 

дану за гласање. 

 

Александар Сретеновић је указао на повреду члана 50. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Александар Сретеновић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

  

 У току претреса одборник Александар Сретеновић је искористио право на 

реплику. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације за инфраструктурни  

                                              коридор  - државни пут IА реда ознаке а2 (763) Београд-  

                                              Обреновац- Лајковац- Љиг- Горњи Милановац- Прељина –  

                                              Чачак- Пожега, са пратећим садржајима и садржајима 

                                              у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи  

                                              Милановац на територију града Чачка до Прељине 

 

 



20 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Наташа Ћирковић, представник обрађивача 

д.о.о. “Урбанпројект“ Чачак.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Ацо Ђенадић, Радисав Рацковић, Милисав 

Марјановић и Драган Ћендић. 

  

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је   Наташа Ћирковић, 

представник обрађивача д.о.о. “Урбанпројект“ Чачак.  

 

За реч се јавио Милисав Марјановић, који је указао на повреду члана 50. 

Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Милисав Марјановић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Радисав Рацковић  је указао на повреду члана 50. Пословника о раду Скупштине. 

 

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

Радисав Рацковић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и ставио Предлог плана на гласање 

у начелу. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против, ни уздржаних,  донела План у 

начелу. 

 

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

Предлог плана амандман поднели одборници Миленко Каличанин и Предраг Јевтић. 

 

Градско веће и надлежно радно тело су прихватили поднети амандман који је 

постао саставни део Предлога плана и Скупштина се о њему посебно  не изјашњава. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и ставио Предлог 

плана на гласање у целини. 

 

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

 

ПЛАН 

 ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР  - ДРЖАВНИ ПУТ 

IА РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763) БЕОГРАД- ОБРЕНОВАЦ- ЛАЈКОВАЦ- ЉИГ- ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ- ПРЕЉИНА – ЧАЧАК- ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И 

САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО 

ПРЕЉИНЕ, 

 

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

прихваћеним амандманом. 
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 Материјал по овој тачки је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу  су учествовали  Ацо Ђенадић, Радисав Рацковић, Милан Драшкић, 

Александар Сретеновић, Ђорђе Шипетић, Предраг Ружичић, Драган Ћендић, Антонела 

Луковић и Мирослав Спасојевић. 

 

 У току претресу  за реч се јавила Наташа Цвијовић која је указала на повреду 

члана 147. 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.   

 

Александар Максимовић је указао на повреду члана 147. 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.   

 

Александар Сретеновић  је указао на повреду члана 147. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Александар Сретеновић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

  

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 

По члану 50. за реч су се јавили Драган Ћендић, Ацо Ђенадић и Виолета 

Марковић и тражили додатна појашњења у вези са Предлогом одлуке. 

 

На основу члана 150. Пословника председник Скупштине је Драгану Ћендићу 

изрекао меру опомене због добацивања са места.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог одлуке у начелу.  

 

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

у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

одборнике да су амандмане на Предлог одлуке поднели Александар Сретеновић, 

Миленко Каличанин, Предраг Јевтић, Весна Новаковић и Мирослав Спасојевић. 
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Амандман на члан 2. поднео је Александар Сретеновић. 

 

С обзиром да су поднети амандман прихватили предлагач и надлежна радна тела 

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

 

Амандман на члан 5. поднео је Александар Сретеновић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио овај амандман из 

формално-правних разлога.  

 

Амандман на члан 8. поднели су Миленко Каличанин и Предраг Јевтић. 

 

С обзиром да су поднети амандман прихватили предлагач и надлежна радна тела 

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

 

Амандман на члан 17. поднела је Весна Новаковић. 

 

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

правно немогућ. 

 

Амандман на члан 33. поднео је Мирослав Спасојевић. 

 

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

правно немогућ. 

 

Председник Скупштине је затим закључио претрес у појединостима и ставио на 

гласање Предлог одлуке у целини. 

 

Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И КОМУНАЛНОМ РЕДУ, 

 

у целини у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу са 

амандманима које је Скупштина прихватила. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог програма о изменама Програма мера подршке за  

                                                 спровођење пољопривредне политике и политике руралног  

                                                 развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину 

 

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

начелник Градске управе за ЛЕР. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу  су учествовали Милисав Марјановић, Драган Штављанин, Предраг 

Ружичић, Драган Ћендић, Светомир Стаменковић и Ило Михајловски. 
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 У току претреса по члану 50. Пословника и указујући на повреду члана 147. 

Пословника за реч се јавила Наташа Цвијовић. 

 

У вези са изреченом примедбом о повреди Пословника председник Скупштине 

је дао објашњење, а Наташа Цвијовић  је била задовољна објашњењем.   

 

У вези са дискусијом одборника право на реплику искористио је одборник Ило 

Михајловски. 

 

Председник Скупштине је затим у складу са договором са председницима 

одборничких група у 13 сати прекинуо седницу како би заинтересовани одборници 

могли да присуствују јавној расправи која се одржава о  Нацрту плана детаљне 

регулације Центар Чачак.  

 

Наставак седнице је заказао за 14 сати и 20 минута. 

 

 Скупштина је наставила рад у 14 сати и 30 минута. 

 

 У току претреса, Милисав Марјановић је указао на повреду чл. 147, 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.  

 

 Драган Ћендић се јавио за реч по члану 50. Пословника. 

 

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

начелник Градске управе за ЛЕР. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и ставио на гласање Предлог 

програма у начелу. 

 

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

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

да на Предлог програма нема поднетих амандмана.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и ставио на 

гласање Предлог програма у целини. 

 

Скупштина је потом са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

П Р О Г Р А М 

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ, 
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у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу. 

 

 Програм је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог програма организовања такси превоза 

                                                   за период 2018.-2023. година 

 

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  Ђорђе Шипетић, Драган Ћендић, Милан Драшкић, 

Нада Лазовић, Мирослав Спасојевић, Наташа Цвијовић, Виолета Марковић и 

Александар Максимовић.  

 

 Затим су се за реч, по члану 50. Пословника, јавили Миленко Каличанин и 

Звонко Митровић.  

  

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог програма. 

 

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

у начелу. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио да су 

амандмане на Предлог програма поднели одборници Александар Сретеновић и 

Мирослав Спасојевић.  

 

Амандман I који је поднео одборник Александар Сретеновић, Савет за статут, 

друге прописе и организацију је одбацио као правно немогућ. 

 

Амандман 1 који је поднео одборник Мирослав Спасојевић, Градско веће и 

надлежно радно тело су прихватили, па се Скупштина о њему посебно не изјашњава, 

већ постаје саставни део Предлога програма. 

 

Амандман 2 који је поднео одборник Мирослав Спасојевић, Градско веће и 

надлежно радно тело су прихватили, па се Скупштина о њему посебно не изјашњава, 

већ постаје саставни део Предлога програма. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима  и ставио на 

гласање Предлог програма у целини. 

 

Скупштина је затим са 38 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

П Р О Г Р А М 

ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 
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ЗА ПЕРИОД 2018.-2023. ГОДИНА, 

 

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

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

  

 Програм је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима. 

 

  Александар Сретеновић  је изјавио да је задовољан одговором. 

 

 Затим су одборници  постављали нова одборничка питања. 

 

 Одборник Драган Штављанин је поставио одборничка питања:  

 

За ЕПС (Електодистрибуција Чачак) 

„1.Трафо станица Кула Кукићи – Када ће да се замене постојеће дрвене бандере 

бетонским бандерама, које се иначе већ налазе на местима на којима и треба да се 

замене (ту стоје од када је трафо станица и рађена, а то је било пре петнаест година)? 

Наравно, оне су зарасле у растиње. Подразумева се да заменом бандера замене и 

каблови који стварају велике проблеме пољопривредним произвођачима, јер се налазе 

на малој удаљености од тла? Молим вас да изађете са конкретним одговором на питање 

када ћете то и одрадити?“. 

 

 Трафо станица Тошићи („крњине“) – Мрчајевци – Домаћинства у којима су дрвене 

бандере у фази распадања, осушене, искривљене, танке и угрожавају безбедност 

мештана, надлежни из „Електродистрибуције“ од стране домаћинства Лазаревић 

обавештени писменим захтевом, ургенцијом за поступање и личним одласком у 

огранак ЕД. Струја је монофазна, јако слаба, у домаћинству не могу да се укључе јачи 

потрошачи, што је недопустиво за редовно плаћање рачуна, за неадекватно снабдевање 

струјом, па је неопходно хитно обавештење о томе када ће се заменити дрвене бандере 

и увести трофазна струја.   

 

Када ће МЗ Петница добити возу, са обзиром да је поднела захтев дана 

29.01.2018. године. Напомињем да се ради о брдско-планинском селу и да им је воза 

преко потребна како би несметано функционисали“. 

 

Одборник Александар Сретеновић је поставио следећа одборничка питања:  

 

Зашто му није достављен одговор на одборничко питање постављено 11. јуна, у 

вези вештачких водотокова, као и на питање, постављено на прошлој седници 

Скупштине, које се односи на зграду у Немањиној улици, где је инвеститор 

проузроковао проблеме станарима зграде. 

 

„Поводом неколико досадашњих акцидената у којима се фекална канализација 

из МЗ Танаско Рајић, изливала у канал за наводњавање Парменац – Катрга, постављам 

питање локалној самоуправи и Водоводу: 
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Да ли је могуће да се најхитније изгради канализациони крак у улици Славка 

Крупежа, како би се грађанима ове улице створили адекватни услови за 

функционисање фекалне канализације, а грађанима Љубић кеја обезбедио живот без 

угрожавања њиховог здравља? 

Разлог за ово је у томе што постојеће решење, по коме се грађанима из улице 

Славка Крупежа фекална канализација одводи у улицу Радована Јовановића, која је на 

вишем нивоу од улице Славка Крупежа, није одрживо. Наиме цеви фекалне 

канализације су постављене под веома малим нагибом, што доводи до веома слабог 

протокола, а и уведене су у доњим деловима сабирних шахти. Због ових разлога веома 

често долази до запушења и фекалије се тада враћају цевима назад у куће и локале, 

приликом подизања нивоа у сабирним шахтама и цевима. Пошто је овај проблем већ 

дуго нерешен, грађани и привредни субјекти из улице Славка Крупежа, направили су 

алтернативне одводе, којима фекалије уместо да иду ка улици која је за то планирана 

(Радована Јовановића), иду у армирано бетонску цев, која је нелегално постављена 

испод улице Славка Крупежа, којом се директно изливају у канал за наводњавање 

Парменац – Катрга. Поред те нелегално постављене цеви, постоји и неколико 

нелегално постављених шахти на тротоару улице Славка Крупежа, на супротној страни 

улице, где нема кућа. Не улазећи у то ко је и зашто постављао ове цеви и шахте, 

постављам питање да ли је могуће да се што хитније Буџетом града определи новац за 

пројектовање овог крака фекалне канализације у улици Славка Крупежа, на страни где 

су изграђене куће и привредни објекти), да се након тога по хитном поступку уреди 

пројекат и приступи изградњи овог крака фекалне канализације, као и његово спајање 

на главни вод. Разлог зашто ово тражимо је ситуација која се непрекидно понавља, где 

канал уместо да служи својој намени, постоје фекални колектор, који тако представља 

извор заразе и озбиљан еколошки проблем“. 

 

Одборник Милан Драшкић је поставио одборничко питање за директора ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак 26.XI-2018. године. 

„Имајући у виду да је ЈВП „Србијаводе“ Београд својим писаним обавештењем 

од 26.XI-2018. године саопштило да је МЗ „Љубић кеј“ самоиницијативно и без 

сагласности извршила садњу дрвећа, односно 100 стабала јавора, по ивици левог 

форланда у протицајном профилу Западне Мораве, на деоници од путничког моста па 

узводно до бране у Спортском центру, при томе се не обративши ЈВП-у, а обзиром да је 

ЈКП „Градско зеленило“ извршило радове на садњи, постављам директору наведеног 

ЈП-а питање: шта је учињено по упућеном захтеву за уклањање ових садница и да ли је 

„Градско зеленило“ поступило у складу са одредбама Закона о водама?“. 

 

 Одборник Ђорђе Шипетић је поставио одборничка питања: „Да ли градско 

руковоство намерава да смени директора Дома ученика у Чачку? Да ли планира било 

какве казнене мере према директору Зорану Лекићу? Питања су у вези са недопустивим 

скандалом који је изазвао актуелни директор Дома ученика Зоран Лекић“. 

 

 Ацо Ђенадић је поставио одборничко питање, за градоначелника, са којом је 

општином на Косову и Метохији град Чачак побратимљен и шта је до сада учињено 

поводом сарадње или помоћи, пошто сматра да би, због такси на робу из централне 

Србије, том становништву требало послати хуманитарну помоћ.  

 

 Драгутин Ђуровић је поставио одборничко питање у ком статусу је стамбена 

задруга и да ли земљиште задруге, у насељу Обреж, може да се приведе намени, да на 

коришћење Месној заједници  или граду Чачку на управљање. 
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 Одборник Драган Ћендић је поставио одборничко питање, за градоначелника и 

директора ЈП „Градац“ Чачак: „Када је у плану да се улице које су уништене услед 

преусмеравања магистралног пута због санације надвожњака, вратити у првобитно 

стање и набројте ми које су то улице које се раде?“. 

 

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

Скупштина продужити рад и после 18 часова. 

 

Председник Скупштине је, затим, у 16 сати, одредио паузу у раду Скупштине и, 

пошто је завршена расправа по свим тачкама дневног реда, на основу члана 132. 

Пословника, одредио дан за гласање, данас у 16 сати  и 20 минута. 

 

x x x 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати и 40 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. 

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да Децембарску награду 

града за 2018. годину добије Миленко Костић. 

 

За овај предлог било је  39  гласова за, без гласова против, и уздржаних. 

 

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да Децембарску награду 

града за 2018. годину добије  Мијаило Симовић. 

За овај предлог било је  39 гласова за, без гласова против, и уздржаних. 

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог да Децембарску награду 

града за 2018. годину добије  Др Љубиша Дмитровић. 

 

За овај предлог било је  39 гласова за, без гласова против, и уздржаних. 

 

Председник Скупштине је, с обзиром на исход гласања, констатовао да је 

Скупштина града Чачка донела 

 

О Д Л У  К У 

О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

  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 30.09.2018. године, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине, са исправком техничких грешки  на које је указао известилац. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

a) Скупштина је  са 38  гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2017/2018. 

годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Радост“ на седници 

одржаној 17. септембра 2018. године, под   бројем 2225 у тексту који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

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

   

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 Затим је председник Скупштине дао на гласање Закључак који су предложили 

Савет за социјалну заштититу и остале друштвене делатности и Кориснички савет 

јавних служби. 

 

 Приликом изјашњавашња није било гласова за, ни против, ни уздржаних , па је 

председник констатовао да Скупштина није прихватила предложени закључак. 

 

ПЕТА ТАЧКА 

 

 а) Председник Скупштине је ставио на гласање Извештај о раду Предшколске 

установе „Моје детињство“ Чачак за 2017/2018. годину. 
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Приликом изјашњавања 8  гласова је било за, без гласова против, уз 14 

уздржаних гласова,  па је председник Скупштине констатовао да Скупштина није 

усвојила Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2017/2018. 

годину. 

 

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

   

О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  
ШЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

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

   

О Д Л У К У 

   О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО- ОБРАЗОВНУ 

ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

 б) Скупштина је са 38  гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО- 

ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ОСМА ТАЧКА:  

 

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

   

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП“КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК  БРОЈ 107/2А ОД 29. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

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

   

Р Е Ш Е Њ Е 

  О ДАВАЊУ МЗ ТРНАВА НА КОРИШЋЕЊЕ ЗГРАДЕ ИЗГРАЂЕНЕ НА КП. БР. 868 

КО ТРНАВА, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА 

НА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ГРЕЈАЊА ЗГРАДЕ МУП-А И ЗГРАДЕ ЛОКАЛНИХ 

СУДОВА У ЧАЧКУ, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:   

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПАРКИНГА У 

ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ У ПРЕЉИНИ, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 
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ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 38  гласова за,  без гласова против, и уздржаних,  донела  

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О  ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊА КОНТЕЈНЕРСКЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ 

САГРАЂЕНЕ НА КП.БР. 288/1 КО ЧАЧАК, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

   

О Д Л У К У 

  О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

  

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

1) Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против, и уздржаних,    донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА 

 

Разрешава се Виолета Марковић 

Бира  се  Др Александар Радојевић,  

 

2)Скупштина је са 38  гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
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ПРИТУЖБЕ И ПРЕДЛОГЕ 

 

Разрешава се  Др Тања Стовраг 

 Бира се Виолета Марковић, 

. 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНУ 

ЗАШТИТУ И ОСТАЛЕ ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 Разрешава се Миладинка Ђукић,  

Бира се Маријана Бјелић,  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

 Разрешава се Зоран Ристановић,  

Бира се Милош Милекић 

 

 Решење  су саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

1)Скупштина је са 38  гласова за,  без гласова против, и  уздржаних,  донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Мирко Лазовић, а именује  Мирослав Мандић. 

 

х х х 

 

 2)Скупштина је са 38  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 Биљана Сретеновић, а именује Драгојла Ракићевић. 

   

х х х 

 

3)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 

 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОШ „ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ“ БРЕСНИЦА 

 

тако што се разрешавају  Неда Прелић и Верица Миливојевић Трајковић, а именују 

Бранка Трнавац и Снежана Југовић. 

 

х х х 

 

4) Скупштина је са 38  гласова за,  без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ  

У УПРАВНОМ ОДБОРУ ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

 Разрешава се Мирко Муњић,  

 Именује  се Братислав Зечевић,  

 

 Именује се Братислав Зечевић, члан Управног одбора, за председника Управног 

одбора Градске стамбене агенције  

 

  Решења су саставни део записника. 

 

 СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 38  гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

 О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ 

ЗАЈЕДНИЦУ ТРБУШАНИ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Председник Скупштине је ставио на гласање амандман који су поднели 

Миленко Каличанин и Предраг Јевтић. 

 

 Приликом изјашњавашња није било гласова за, ни против, ни уздржаних , па је 

председник констатовао да Скупштина није прихватила поднети амандман. 

 

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

   

ИЗМЕНЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

   ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ, 

   

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

 

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 су била за, није било гласова против, ни 

уздржаних 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  4 гласа је било за, није било гласова против, ни 

уздржаних 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 2 гласа је било против, није било 

уздржаних, 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 није било  гласова за, а 2 гласа је било против, није било  

уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Бошко Обрадовић  указао  је на повреду члана 149. Пословника. 

 

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

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

уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Ацо Ђенадић  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, није било  

уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Ацо Ђенадић  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 1 глас је било против, није било  

уздржаних 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 4 гласа је било против, није било  

уздржаних па је председник Скупштине констатовао да је Скупштина закључила да 

Пословник није повређен. 

 

Светлана Пауновић  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 4 гласа је било против, није било  

уздржаних 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 2 гласа је било против, није било  

уздржаних 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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