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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ТРИДЕСЕТ ПРВЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане  25. октобра   2019. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

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 41 одборник и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја нису присуствовали одборници  Звонко Митровић,  

Александар Мијаиловић, Милош Марић, Милан Драшкић, др Весна Новаковић, 

Антонела Луковић, проф. др Мирослав Спасојевић, др 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, Иван Видојевић, 

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

Виолета Марковић  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 сa 

30. седнице Скупштине од  12. септембра  2019. 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 40 гласова за,  без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са 30. седнице Скупштине  од   12. септембра  2019. 

године, без примедаба. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу. 

 

Затим је обавестио Скупштину да је  одборник Љиљана Миловановић  доставила 

предлог да се у дневни ред  данашње седнице уврсти 
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Предлог за доношење закључка о допуни Одлуке о додатној финансијској 

 подршци породици са децом. 

 

Савет за Статут , друге прописе и организацију је  разматрао поднети предлог и 

закључио да не испуњава формално правне услове да буде увршћен у дневни ред. 

 

Пошто није било других предлога, Скупштина је, са 39 гласова за,  без гласова 

против,   и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. a) Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2018/2019. годину  

 

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

установе „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину 

 

2. а) Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2018/2019. 

годину  

 

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

установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. годину 

 

3. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о изменама и допунама Статута 

Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о измени Статута Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

5. а) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о цени топлотне енергије за 

наступајућу грејну сезону 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о цени очитавања и 

расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце  

 

6. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 01.01. 

до 30.06.2019. године  

 

7. Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града 

Чачка у 2019. години 

 

8. Предлог решења о прибављању у јавну својину бестеретним правним послом 

зграде за спорт и физичку културу са правом коришћења кп.бр. 3434 КО Чачак 

на којој је иста изграђена 

 

9. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом улице 7 са 

хидротехничким инсталацијама, јавном расветом и саобраћајном 

сигнализацијом  

 

10. Предлог решења о давању МЗ Овчар Бања на коришћење пословне зграде 

изграђене на кп. бр. 2320/2 КО Врнчани 
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11. Предлог за разрешење односно избор појединих чланова радних тела Скупштине 

 

12. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

13. Одборничка питања и одговори 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

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

                               за 2018/2019. годину  

 

              б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи  план рада  

              Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2019/2020. годину 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је    Вера 

Јовановић, директор Предшколске установе „Радост“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Јасменка Луковић, Ило Михајловски, Александар 

Максимовић,  Славица Драгутиновић члан Градског већа и Ивана Вукајловић.  

 

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

директор  и Наташа Манчић  представник Предшколске установе.   

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

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

                                 за 2018/2019. годину  

 

                 б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада  

                     Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2019/2020. 

                     годину 

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Сузана 

Симеуновић директор   Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали    Ивана Вукајловић, Мирослав Робајац  и Владан  

Милић помоћник градоначелника  за друштвене делатности. 

 

 На питања и примедбе изнете  у току претреса одговарала је  Сузана 

Симеуновић директор   Предшколске установе. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о изменама и 

                             допунама Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Богдан Трифуновић 

директор Градске библиотеке. 
 

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. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о измени Статута  

                                  Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Бранко Ћаловић, 

директор 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. 

 

ПЕТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о цени топлотне  

                               енергије за наступајућу грејну сезону 

 

               б) Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку о цени очитавања и  

                   расподеле испоручене топлотне енергије на крајње купце  

 

Обједињено уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Данко 

Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Никола Наумовић, Ило Михајловски, Александар 

Максимовић и Велимир Дробњак, члан Градског већа.   

 

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

директор ЈКП „Чачак“ Чачак.  

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ШЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак 

                               за период од 01.01. до 30.06.2019. године  

 

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 Радован Шеварилић и Драгутин Ђуровић. 
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 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. 

 

СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије  

                               града Чачка у 2019. 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 Тихомир Ђуровић, Мирослав Робајац и Радован 

Шеварилић. 

 

 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 решења о прибављању у јавну својину бестеретним правним  

                             послом зграде за спорт и физичку културу са правом коришћења 

                             кп.бр. 3434 КО Чачак на којој је иста изграђена 

 

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 Александар Максимовић. 

 

 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 решења о прибављању у јавну својину изградњом улице 7  

                                са хидротехничким инсталацијама, јавном расветом и саобраћајном  

                                сигнализацијом  

 

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 Милан Бојовић, помоћник градоначелника, Игор 

Трифуновић, председник Скупштине и Драгутин Ђуровић. 

 

 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 давању МЗ Овчар Бања на коришћење пословне 

                                зграде изграђене на кп. бр. 2320/2 КО Врнчани 
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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. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог за разрешење односно избор појединих 

                                           чланова радних тела Скупштине 

 

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

председник Одборничке групе Александар Вучић – Србија побеђује  и  предложио да се 

у Савету за младе разреши дужности председника Бела Стевановић, а изабере Биљана 

Јаковљевић. 

 

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

дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ДВАНАЕСТА 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. 

 

Председник Комисије је затим  изнео предлоге које је Комисија утврдила на 

седници одржаној  24. октобра  2019. године и то : 

 

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

Центра за стручно усавршавање Чачак 

 

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

Центра за стручно усавршавање Чачак  

 

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

ОШ „Ратко Митровић“ Чачак 

 

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

ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина 

 

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

ОШ „Милица Павловић“ Чачак 

 

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

Економске школе Чачак 
 

 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 дневног реда обавити у дану 

за гласање. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли има  одборничких питања. 

 

 Одборник Ило Михајловски је у писаној форми поставио два одборничка 

питања.  

 „Грађани Месне заједнице Љубић траже да се асфалтира „Улица 564“, чија 

дужина је 200 метара. У улици има седам домаћинстава а број парцеле је 2293/2 Љубић. 

Мештани су се обраћали Месној заједници неколико пута до сада нису добили никакав 

одговор.  

 Та парцела се водила уназад 30 година на власника Кузмановић Мирка из 

Љубића који је био власник свих парцела на том простору.  

 Власништво је касније пренето на Станковић Љубишу из Падинске Скеле. 

Грађани моле Градску управу да им помогне да се улица асфалтира“. 

 Друго питање се односи на васпитаче који раде у Дечијој установи, јер 

„васпитачи раде исти посао а примања су различита, једна група је са вишом а друга са 

високом стручном спремом. Поједини васпитачи набављају високе дипломе да би 

имали већа примања. Та разлика у исплати за свако радно место је присутна у Београду 

и код нас у Чачку. Ако васпитач са високом спремом има већу плату од васпитача са 

вишом, то је супротно члану 104. Закона о раду. Да не би дошли у ситуацију да 

оштећени васпитачи траже накнаду за умањење плате за исто радно место, исти посао, 

а плата различита“. 

х х х 

 

Председник Скупштине је,  затим, у 13 сати и 15 минута, прекинуо седницу, 

одредио паузу и  на основу члана 132. Пословника одредио да је дан за гласање 25. 

октобар 2019. године у 14 сати и 30 минута.   

  

х х х 

 

 Скупштина је наставила рад у 14 сати и 40 минута. 

 

 Председник Скупштине је замолио Стручну службу да утврди број присутних 

одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 38 одборника. 

 

 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда.   

 

ПРВА ТАЧКА:  

 

 а)  Скупштина је са 37  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 2018/2019. 

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

седници одржаној  11. септембра 2019. године под бројем 2417  у тексту који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 Материјал  је саставни део записника. 
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б)  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 ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА:  

 

 а)  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 „Моје детињство“ Чачак за 

2018/2019. годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак на седници одржаној  13. септембра 2019. године под бројем 5695  у 

тексту који је  одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине.   

 Материјал  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 ГОДИШЊИ  ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ 

ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

 а)  Скупштина је са 37  гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

НАСТУПАЈУЋУ ГРЕЈНУ СЕЗОНУ, 

 

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 ОДЛУКУ О ЦЕНИ ОЧИТАВАЊА И РАСПОДЕЛЕ 

ИСПОРУЧЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА КРАЈЊЕ КУПЦЕ, 

   

 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 

   

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 

од 01.01. до 30.06.2019. године, у тексту који је саставни део овог закључка  и који је 

утрврдило Градско веће града Чачка на седници одржаној 18. октобра 2019. године, 

број 06-152/2019-III, а који је одборницима доствљен у материјалу за седницу 

Скупштине.  

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

  

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

 

 О Д Л У К У 

О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 

ЧАЧКА У 2019. ГОДИНИ, 
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 у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ 

ЗГРАДЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СА ПРАВОМ КОРИШЋЕЊА КП.БР. 

3434 КО ЧАЧАК НА КОЈОЈ ЈЕ ИСТА ИЗГРАЂЕНА, 

     

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ УЛИЦЕ 7 СА 

ХИДРОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА, ЈАВНОМ РАСВЕТОМ И 

САОБРАЋАЈНОМ СИГНАЛИЗАЦИЈОМ, 

    

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ МЗ ОВЧАР БАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 

ИЗГРАЂЕНЕ НА КП. БР. 2320/2 КО ВРНЧАНИ, 

    

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ  ОДНОСНО ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА МЛАДЕ 
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тако што се разрешава Бела Стевановић,  а бира Биљана Јаковљевић. 

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

  

тако што се разрешавају Стефан Ћурчић и Сузана Вучићевић, а именују Весна Бојовић 

и Данило Пауновић. 

 

 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 

 НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Мирослав Ристић,  а именује Душанка Чворовић. 

 

 3) 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 ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Сања Милетић, а именује Драган Драмићанин. 

 

 4) 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 ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА 

 

тако што се разрешава Милорад Ђуровић, а именује Владе Вуковић. 

 

 5) 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 ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Марина Бисенић, а именује Зоран Бузуровић. 

 

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