
1 

 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ДВАДЕСЕТСЕДМЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 19. и 20. фебруара  2019. године, 

  у великој сали  КУД „Дуле Милосављевић-Желе“ 

 Железничка колонија бр. 8 Чачак 

 

 

Седница је почела рад у 10 сати и 10 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 40 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници првог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Звонко Митровић, Милош Марић, Милан Драшкић, др Весна Новаковић, 

Антонела Луковић, проф. др Мирослав Спасојевић, Биљана Радивојевић, Горан 

Видојевић, Бошко Обрадовић, др Милан Рогановић, Миленко Каличанин, Александар 

Танасковић, Биљана Рубаковић, Ацо Ђенадић, Драган Ћендић, проф. др Предраг 

Ружичић, Милош Ракоњац, Ђорђе Шипетић, Радмила Живковић, Радисав Рацковић, 

Милисав Марјановић, Александар Божовић, Александар Сретеновић, Милица Прокић, 

Предраг Јевтић, Оливера Матовић, др Аница Слијепчевић, др Александар Радојевић, 

Виолета Марковић, др Светлана Пауновић,  др Љиљана Миловановић и Јоле Пешић.  

 

 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 

26. седнице Скупштине од 21, 22. 24. и 25. децембра 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 39 гласова за,  без гласова против,   ни уздржаних,  донела 

следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са 26. седнице Скупштине  од  21, 22. 24. и 25.  

децембра  2018. године, без примедаба. 
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Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу и затим  предложио да се у дневни ред уврстe и следеће 

тачке: 

 

-Предлог решења о приступању прибављању грађевинског земљишта на 

к.п. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

 Приликом изјашњавања за је гласао 41 одборник. С обзиром да је број гласалих 

већи од броја одборника присутних код проглашења кворума, председник Скупштине 

је тражио да се поново утврди кворум.  

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 41 одборник. 

 

 Затим је поново ставио на гласање предложену допуну. 

 

 У поновљеном гласању Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против,   ни 

уздржаних,  прихватила овај предлог. 

 

-Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључка 

атмосферске канализације у Прељини 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

Скупштина је са 40 гласова за прихватила овај предлог за допуну дневног реда. 

 

-Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом атмосферске 

канализације у улици 66  

 

 Председник  је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против,   ни уздржаних,  

прихватила овај предлог за допуну. 

 

-Предлог решења о приступању размени непокретности у КО Љубић и КО 

Трбушани 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против,   ни уздржаних,  

прихватила овај предлог за допуну. 

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину 

 

 Председник  је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против,   ни уздржаних,  

прихватила овај предлог за допуну. 
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-Предлог одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији 

града Чачка 

 

 Затим је ставио на гласање предложену допуну. 

 

Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против,   ни уздржаних,  

прихватила овај предлог за допуну. 

 

Председник је обавестио одборнике да је Градско веће предложило да се у 

дневни ред  по хитном поступку уврсте и следеће тачке: 

 

-Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Чачка у 2019. години   

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против,   ни уздржаних,  

прихватила овај предлог за допуну. 

 

-Предлог програма развоја туризма града Чачка за период 2019 - 2024. 

године 

 

 Затим је  ставио на гласање предложену допуну. 

 

Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против,   ни уздржаних,  

прихватила овај предлог за допуну. 

 

Председник Скупштине је   затим ставио на гласање предлог дневног реда у 

целини. 

 

 Приликом изјашњавања за је гласало 42 одборника. Обзиром да је број гласалих 

већи од броја одборника присутних при проглашењу кворума, председник Скупштине 

је тражио да се поново утврди кворум.  

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 43 одборника. 

 

 Затим је поново ставио на гласање предлог дневног реда у целини. 

 

  Скупштина је са 42 гласа за,  без гласова против,   ни уздржаних, усвојила 

следећи  

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница Скупштине за 2019. 

годину 

 

2. Предлог акционог плана запошљавања града Чачка за 2019. годину 

 

3. Предлог одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка 
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4. Предлог одлуке о накнадама за коришћење јавних добара 

  

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе 

Чачак за 2019. годину 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја 

Чачак за 2019. годину 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину  

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину 

 

9. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопшинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

за 2019. годину 

 

10. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне установе 

„Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину 

 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за 

социјални рад града Чачка за 2019. годину 

 

12. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Установе за 

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

Чачак за 2019. годину 

 

13. Предлог одлуке о давању сагласности на  Годишњи план и Програм рада 

Центра за стручно усавршавање Чачак за 2019. годину 

 

14. Предлог одлуке о давању сагласности  на План  и Програм рада Установе 

за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2019. годину 

 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и 

План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак  за 2019. годину 

 

16. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада доо 

„Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину 

 

17. Предлог одлуке о приступању града Чачка у чланство удружења „Покрет 

за децу три плус“ из Чачка 

 

18. Предлог решења о давању на коришћење објекта у јавној својини града 

Чачка Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју „Зрачак“ Чачак 

 

19. Предлог решења у прибављању у јавну својину непокретности за 

рекултивацију и санацију простора бивше депоније „Прелићи“ 
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20. Предлог решења о приступању споразумном давању земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа 

„ZORPEKS KARGO“ Чачак  

 

21. Предлог решења о приступању споразумном давању земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била предмет експропријације од предузећа 

„9. СЕПТЕМБАР – TISSUE KONVERTING“ доо Горњи Милановац 
 

22. Предлог решења о приступању прибављању грађевинског земљишта на 

к.п. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи 

 

23. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључка 

атмосферске канализације у Прељини 

 

24. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом атмосферске 

канализације у улици 66  

 

25. Предлог решења о приступању размени непокретности у КО Љубић и КО 

Трбушани 

 

26. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину 

 

27. Предлог одлуке о мрежи јавних предшколских установа на територији 

града Чачка 

 

28. Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту 

животне средине града Чачка у 2019. години   

 

29. Предлог програма развоја туризма града Чачка за период 2019 - 2024. 

године 

 

30. Предлози решења о промени појединих чланова радних тела 

 

31. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

32. Одборничка питања и одговори  

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о поверавању ТВ преноса седница 

                           Скупштине за 2019. годину 

 

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

председник Скупштине. 
 

Заменик председника Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто се у претресу  нико није јавио за реч, Скупштина је са 40 гласова за, без 

гласова против, и  уздржаних гласова, донела  
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О Д Л У К У 

 О ПОВЕРАВАЊУ ТВ ПРЕНОСА СЕДНИЦА 

СКУПШТИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог акционог плана запошљавања града Чачка за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Мирјана Ђоковић, 

председник Локалног савета за запошљавање. 

 

Председник Скупштине је с обзиром да је обавештен да постоје технички 

проблеми у реализацији директног телевизијског преноса у 10 сати и 50 минута 

одредио паузу од пола сата како би се проблеми отклонили и директан телевизијски 

пренос седнице био видљив на свим телевизијама којима је поверен. 

 

Седница је настављена у 11 сати и 20 минута. 

 

Мирјана Ђоковић је поновила уводно излагање како би и телевизијски гледаоци 

били упознати са темом која је на дневном реду.  
 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Миладинка Ђукић, Јасменка Луковић, Мирослав 

Робајац, Душан Радојевић, члан Градског већа, Гордана Марјановић, Наташа Цвијовић 

и Александар Максимовић. 

 

Затим се за реч, по члану 50. Пословника о раду, јавио Драгутин Ђуровић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Мирјана Ђоковић, 

председник Локалног савета за запошљавање. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог акционог плана у начелу. 

 

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

Акциони план у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог акционог 

плана у целини. 

 

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

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2019. ГОДИНУ, 
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у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника.  

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о локалним комуналним таксама 

                              за територију града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали  Александар Максимовић и  Раденко Луковић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и ставио на гласање 

Предлог одлуке у начелу. 

 

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

Одлуку  у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог одлуке у 

целини. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о накнадама за коришћење јавних добара 

  

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Александар Максимовић, Раденко Луковић и 

Милорад Јевђовић. 

 

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 ставио на гласање 

Предлог одлуке у начелу. 

 



8 

 

Скупштина је са 37 гласова за, без гласова против,   ни уздржаних,  донела  

Одлуку  у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог одлуке у 

целини. 

 

Скупштина је са 37 гласова за, без гласова против,   ни уздржаних донела 

 

О Д Л У К У 

 О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника.  

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

                           Дома културе Чачак за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Радисав Луковић, 

директор Дома културе Чачак.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Ивана Вукајловић, Милка Владисављевић, Гордана 

Марјановић, Нада Лазовић, Тања Стовраг, Душан Радојевић и Славица Драгутиновић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Радисав Луковић, 

директор Дома културе Чачак.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

                               Народног музеја Чачак за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Делфина Рајић, директор 

Народног музеја Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Александар Максимовић и Нада Лазовић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Делфина Рајић, 

директор Народног музеја Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске 

                               библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2019. годину  
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Богдан Трифуновић, 

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Мирослав Робајац, Александар Максимовић и 

Душан Радојевић, члан Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је   Богдан Трифуновић, 

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак. 

 

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 Програм рада Уметничке 

                             галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Александар Дачић, в.д. 

директора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак. 
 

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. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                Међуопшинског историјског архива за град Чачак и општине 

                                Горњи Милановац и Лучани за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Лела Павловић, 

директор Међуопштинског историјског архива. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Славица Драгутиновић, члан Градског већа и Владан 

Милић, помоћник градоначелника. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

 Затим је председник Скупштине у 15 сати и 15 минута, на основу члана 112. 

Пословника о раду Скупштине, обавестио одборнике да ће Скупштина радити и после 

18 сати, а на основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, одредио паузу до 16 

сати и 30 минута. 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати и 50 минута. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Јавне  

                                 установе „Туристичка организација Чачка“ за 2019. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Војин Јаковљевић, 

директор Јавне установе „Туристичка организација Чачка“. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Светомир Стаменковић, Радован Шеварлић, Раденко 

Лечић, Драгутин Ђуровић, Нада Лазовић, Никола Наумовић, Ивана Вукајловић, 

Александар Максимовић, Милан Бојовић, помоћник градоначелника, Гордана 

Марјановић и Владан Милић, помоћник градоначелника. 

 

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

директор Јавне установе „Туристичка организација Чачка“. 

 

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 одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра  

                                           за социјални рад града Чачка за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Ило Михајловски, Раденко Луковић, Наташа 

Цвијовић, Миладинка Ђукић, Славица Драгутиновић, члан Градског већа и Владан 

Милић, помоћник градоначелника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка. 

 

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 одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада  

                                         Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са 

                                          сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2019. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Ана Јаковљевић, в.д. 

директора Установе „Зрачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Наташа Цвијовић, Јасменка Луковић, Гордана 

Марјановић, Славица Драгутиновић, члан Градског већа и Немања Трнавац, члан 

Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је   Ана Јаковљевић, 

в.д. директора Установе „Зрачак“ Чачак. 
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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. 

 

За реч се јавила Наташа Цвијовић, по члану 50. Пословника, и истакла да није 

задовољна достављеним одговорима на питања која је поставила у току претреса. 

 

Председник Скупштине је рекао да се на питања на која није одговорено, може 

добити одговор кроз форму одборничког питања. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на  Годишњи план и  

                                        Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак 

                                        за 2019. годину 

 

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

директор Центра за стручно усавршавање Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто у претресу није било учесника, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности  на План  и Програм 

                                           рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

                                           за 2019. годину 

 

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

директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

  

 Пошто у претресу није било учесника, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм  

                                         пословања и План рада „Градске стамбене агенције“ Чачак 

                                         за 2019. годину 

 

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

директор „Градске стамбене агенције“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Мирослав Робајац, Гордана Марјановић и 

Александар Максимовић. 

 

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

директор „Градске стамбене агенције“ Чачак. 
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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. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада 

                                          доо „Научно технолошки парк Чачак“ за 2019. годину 

 

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

директора доо „Научно технолошки парк Чачак“. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Александар Максимовић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

Председник Скупштине је затим у 20 сати и 25 минута прекинуо седницу и 

наставак заказао за среду, 20. фебруара 2019. године у 10 сати.  

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила рад у среду,  20. фебруара 2019. године. 

 

 Седница је почела у 10 сати  и 20 минута. 

 

 Седницом  у складу са чланом 116. Пословника Скупштине председава  Игор 

Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 34 одборника и да 

постоји кворум за рад.  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Звонко Митровић, Александар Мијаиловић, Милош Марић, Милан 

Драшкић, др Весна Новаковић, Антонела Луковић, проф. др Мирослав Спасојевић, 

Биљана Радивојевић, Горан Видојевић, Бошко Обрадовић, др Милан Рогановић, 

Миленко Каличанин, Александар Танасковић, Биљана Рубаковић, Ацо Ђенадић, 

Драган Ћендић, проф. др Предраг Ружичић, Милош Ракоњац, Ђорђе Шипетић, Радмила 

Живковић, Радисав Рацковић, Милисав Марјановић, Александар Божовић, Драган 

Штављанин, Александар Сретеновић, Милица Прокић, Предраг Јевтић, Оливера 

Матовић, Светомир Стаменковић, др Аница Слијепчевић, др Александар Радојевић, 

Виолета Марковић, др Светлана Пауновић, Љиљана Миловановић и Јоле Пешић.  

 

 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. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о приступању града Чачка у чланство 

                                                удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су  Небојша Бежанић, 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове и Владица Гавриловић, 

представник Удружења „Покрет за децу три плус“.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Наташа Цвијовић, Александар Максимовић и 

Славица Драгутиновић, члан Градског већа,  

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Владица Гавриловић, 

представник Удружења „Покрет за децу три плус“. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење објекта у јавној 

                                             својини града Чачка Установи за дневни боравак деце,  

                                             младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто у претресу није било учесника, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину  

                                              непокретности за рекултивацију и санацију простора 

                                              бивше депоније „Прелићи“ 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Драгутин Ђуровић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је   Мирјана Ђоковић, 

помоћник градоначелника за област заштите животне средине. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о приступању споразумном давању земљишта 

                                         ранијем власнику непокретности која је била предмет  

                                         експропријације од предузећа „ZORPEKS KARGO“ 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 није било учесника у претресу, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог решења о приступању споразумном давању  

                                                земљишта ранијем власнику непокретности која је била  

                                                предмет експропријације од предузећа „9. СЕПТЕМБАР –  

                                                TISSUE KONVERTING“ доо Горњи Милановац 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто у претресу није било учесника, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 
 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог решења о приступању прибављању грађевинског  

                                                   земљишта на к.п. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 

                                                   све у КО Коњевићи 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто у претресу није било учесника, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину  

                                                  изградњом прикључка атмосферске канализације 

                                                   у Прељини 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто у претресу није било учесника, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину  

                                                       изградњом атмосферске канализације у улици 66  
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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. 

 

У претресу је учествовао  Драгутин Ђуровић. 

 

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. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Предлог решења о приступању размени непокретности 

                                                 у КО Љубић и КО Трбушани 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

Пошто у претресу није било учесника, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне  

                                                    програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак  

                                                    за 2019. годину 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Александар Максимовић, Раденко Луковић и 

Тихомир Ђуровић.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће  се 

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

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о мрежи јавних предшколских 

                                                    установа на територији града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Раденко Луковић. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Милка Станковић, 

начелник Градске управе за друштвене делатности.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда 

                                                  за заштиту животне средине града Чачка у 2019. години   

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Мирјана Ђоковић, 

помоћник градоначелника за област заштите животне средине. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Станимир Бјелић, Александар Максимовић и 

Славица Драгутиновић члан Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Мирјана Ђоковић, 

помоћник градоначелника. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и, на основу члана 159. 

Пословника, у 12 сати и 35 минута одредио паузу у раду Скупштине до 14 сати. 

 

 Седница је наставила са радом у 14 сати и 15 минута. 

 

 Председник Скупштине је замолио Стручну службу Скупштине да утврди 

кворум на седници. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 40 одборника и да постоји 

кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

 Председник Скупштине је ставио на гласање Програм коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2019. години, у начелу. 

 

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

начелу. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

одборнике да нема поднетих амандмана  и ставио Предлог програма на гласање у 

целини. 

 

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

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ, 

 

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

 

 Материјал је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог програма развоја туризма града Чачка 

                                                     за период 2019 - 2024. године 

 

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

директор Установе „Туристичка организација Чачка“. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

 Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је ставио Предлог 

програма на гласање. 

 

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

у начелу. 

 

 Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима,  обавестио 

одборнике да нема поднетих амандмана  и ставио Предлог програма на гласање у 

целини. 

 

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

 

ПРОГРАМ   

РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА ПЕРИОД 2019 - 2024. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: Предлози решења о промени појединих чланова радних тела 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар Максимовић,   

председник Одборничке групе  „Александар Вучић – Србија побеђује“  предложио је да 

се: 

- у Комисији за обележавање празника и доделу признања изврши замена једног 

члана, тако што се разрешава Милош Павловић, члан Комисије, а бира се Радојица 

Вуловић, за члана Комисије. 

 

-у Корисничком савету јавних служби изврши замена једног члана, тако што се 

разрешава Срђан Бошковић, члан Корисничког савета, а бира се Предраг Кузмановић, 

за члана Корисничког савета. 

 

-у Савету за статут, друге прописе и организацију изврши замена једног члана, 

тако што се разрешава Бранислав Пендић, члан Савета, а бира се Ана Станић, за члана 

Савета. 

- у Комисији  за кадрове и мандатно-имунитетска питања изврши замена једног 

члана, тако што се разрешава Јасменка Луковић, члан Комисије, а бира се Љубиша 

Спасовић, за члана Комисије. 

 

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

дневног реда  обавити у дану за гласање. 
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ТРИДЕСЕТПРВА 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 13. фебруара  2019. године и 

то:  

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

Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ 

Чачак 

 

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

Центра за социјални рад града Чачка 

 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора 

Центра за социјални рад града Чачка 

 

4. а) Предлог решења о престанку дужности једног члана Управног одбора Градске 

стамбене агенције у Чачку 

 

б)  Предлог решења о именовању једног члана Управног одбора Градске стамбене 

агенције у Чачку 

 

5. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног вршиоца дужности члана 

Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 

 

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

Градске библиотеке „Владислав Петковић-Дис“ Чачак 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Наташа Цвијовић, Миладинка Ђукић и Немања 

Трнавац, члан Градског већа.   

 

 Миладинка Ђукић је указала на техничку грешку у Предлогу решења о 

разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора Центра за социјални рад 

у Чачку где, код именовања новог члана,  пише да се именује члан Надзорног одбора, а 

треба да стоји члан Управног одбора Центра за социјални рад. 

 

 Председник Скупштине је уважио примедбу одборнице Ђукић и рекао да ће 

грешка бити отклоњена. 

 

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

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

изјашњавање по овој тачки дневног реда обавити у дану за гласање. 
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ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори  

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима. 

 

    Драгутин Ђуровић је изјавио да је задовољан одговором. 

 

 Затим је председник Скупштине питао одборнике да ли има нових  одборничких 

питања. 

 

 Није било нових одборничких питања. 

 

х х х 

 

Председник Скупштине је, затим, у 15 сати,  на основу члана 132. Пословника, 

одредио дан за гласање, данас у 15 сати. 

 

x x x 

   

 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. 

   

ПЕТА ТАЧКА 

 

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

   

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ 

МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ, 

   

 у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 
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 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

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

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  РАДА 

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 

ЗА 2019. ГОДИНУ, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

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

   

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

ЗА 2019. ГОДИНУ, 

   

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 

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ  

МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ,   

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

ЗА 2019. ГОДИНУ, 
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 у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

   

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:   

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ, 

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ 

ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА 

У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ, 

  

   

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

 

 Одлука  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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ, 

  

   

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 

 

О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ 

ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ,  
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 у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Приликом изјашњавања 40 гласова је било за, без гласова против, и уздржаних,  

па је председник Скупштине тражио од Стручне службе да поново утврди број 

присутних одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 40 одборника, па је 

председник Скупштине поново ставио Предлог одлуке на гласање. 

 

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

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

И ПЛАН РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК 

ЗА 2019. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ЧАЧАК 

ЗА 2019. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

   

О Д Л У К У 

 О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА ЧАЧКА У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА 

„ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

ЧАЧКА УСТАНОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ 

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК,  

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Приликом изјашњавања 41 глас је био за, без гласова против, и уздржаних,  па је 

председник Скупштине тражио од Стручне службе да поново утврди број присутних 

одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 41 одборник, па је 

председник Скупштине поново ставио Предлог одлуке на гласање. 

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

У ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА  

РЕКУЛТИВАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ПРОСТОРА БИВШЕ  ДЕПОНИЈЕ 

„ПРЕЛИЋИ“, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА 

РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД ПРЕДУЗЕЋА „ZORPEKS KARGO“ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Решење је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 
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 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД 

ПРЕДУЗЕЋА „9. СЕПТЕМБАР – TISSUE KONVERTING“ ДОО ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА К.П. БР. 

489/2, 489/6, 489/7, 489/8 И 489/9 СВЕ У КО КОЊЕВИЋИ, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:  

 

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

   

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧКА 

АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ПРЕЉИНИ, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА 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  

АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ 66, 

 

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

 

Решење је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:  

  

  Скупштина је са 41  гласом за, без гласова против, и уздржаних,  донела 
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 Р Е Ш Е Њ Е 

 О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ У КО ЉУБИЋ 

И КО ТРБУШАНИ, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА 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 „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

ЗА 2019. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:  

 

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

   

 О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА, 

  

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА:  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА, 

 

тако што се разрешава  Милош Павловић, а бира Радојица Вуловић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ, 

 

тако што се разрешава Срђан Бошковић, а бира Предраг Кузмановић. 
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 *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 СТАТУТ, ДРУГЕ ПРОПИСЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ, 

 

тако што се разрешава  Бранислав Пендић, а бира Ана Станић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА, 

 

тако што се разрешава Јасменка Луковић, а бира Љубиша Спасовић. 

 

Решења су саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

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

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

 ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ  

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Тања Савић,  а именује се Соња Шпајаковић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Јелена Милосављевић Тасић,  а именује се Стефан Пантелић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Јована Пантелић, а именује се Светлана Радовановић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
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