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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са  ТРИДЕСЕТ ТРЕЋЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 27. и 28. децембра  2019. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

 

Седница је почела 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 40 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници  Звонко Митровић, 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 седници присуствују 

представници Удружења поплављени 1965-2014., који су поднели захтев за учешће у 

раду и обраћање Скупштини овлашћеног представника Удружења.  

 

  Председник Скупштине је, затим, обавестио одборнике да им је извод из 

записника сa 32. седнице Скупштине од 26. и 27. новембра 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 38 гласова за,  без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са 32. седнице Скупштине  од  26. и 27. новембра   

2019. године, без примедаба. 
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Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу, а затим је предложио, пошто је Градско веће утврдило 

предлоге,  да се дневни ред допуни следећим тачкама: 

 

- Предлог одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Јавног комуналног 

предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице - која ће 

се  разматрати као подтачка б, осме тачке дневног реда. 

 

- Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице – која ће се 

разматрати као  подтачка в, осме тачке дневног реда. 

 

 Затим је ставио на гласање предложену допуну. 

 

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

предлог. 

 

 - Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених 

површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину - која ће се   

разматрати као подтачка в, 14. тачке дневног реда. 

 

 -Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада 

на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину - која ће се  разматрати као  

подтачка г, 14. тачке дневног реда. 

 

 -Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања површина 

јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места Мрчајевци 

за 2020. годину - која ће се разматрати као подтачка д, 14. тачке дневног реда. 

 

 Затим је ставио на гласање предложену допуну. 

 

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

предлог. 

 

Пошто није било других предлога, председник Скупштине је ставио на гласање 

предложени дневни ред. 

 

Приликом изјашњавања 37 гласова је било за.  

 

Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност бројања, па је тражио да се 

гласање понови. 

 

У поновљеном гласању, био је 41 глас за. 

 

Председник Скупштине је поново изразио сумњу у тачност бројања, јер је на 

почетку утврђено да седници присуствује 40 одборника. Замолио је Службу да утврди 

број присутних одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 41 одборник. 
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У поновљеном гласању Скупштина је, са 41 гласом за, без гласова против и 

уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 

 

 

1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

 

2. Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску 

инспекцију града Чачка, службе за интерну ревизију града Чачка и Градског 

правобранилаштва града Чачка за 2020. годину 

 

3. Предлог плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну 

Мораву  

 

4. Предлог плана детаљне регулације „Индустријска зона – Коњевићи“ 

 

5. Предлог одлуке о градским управама 

 

6. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о коришћењу водоводних мрежа и 

одређивању вршиоца делатности снабдевања водом за пиће 

 

7. Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01. – 

30.09.2019. године  

 

8. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ 

Ужице за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Јавног 

комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ 

Ужице  

 

в) Предлог одлуке о давању сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице 

 

9. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље 

 

10. a) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље 

за 2020. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину  

 

11.  а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ 

Чачак за 2020. годину             

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП 

„Водовод“ Чачак за 2020. годину  
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12. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП 

„Комуналац“ Чачак за 2020. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 

 

13. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на 

површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2020. године 

 

    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

            отпада за период 01.01. – 31.12.2020. године  

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности 

зоохигијене  за 2020. годину 

 

14. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених 

површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину 

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину 

 

д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања 

површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног 

места Мрчајевци за 2020. годину 

 

15. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак за 2020. годину            

  

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину 

 

16. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених 

површина у граду Чачку за 2020. годину 

 

17. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак за 2020. годину 

 

18.  Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ 

Чачак за 2020. годину 

 

19. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Градац“ 

Чачак за 2020. Годину 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

20. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја 

општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 

2020. годину 

 

21.  Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину 

 

22. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ за 2020. годину 

 

23. Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада ДОО „Научно 

технолошки парк Чачак“ за 2020. годину 

 

24. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад 

града Чачка за 2020. годину 

 

25. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Дома културе Чачак за 

2020. годину 

 

26. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне годишњег Програма 

пословања и Плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2019. годину 

 

27. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи Програм пословања и План 

рада Градске стамбене агенције Чачак за 2020. годину 

 

28. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план 

Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину        

 

29. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи Програм рада Установе за 

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

за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за 

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

 

30. Предлог програма о изменама Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије 

града Чачка за 2019. годину 

 

31. Предлог решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 551 КО Атеница за 

потребе проширења сеоског гробља у Атеници  

 

32. Предлог одлуке о измени одлуке о додатној финансијској подршци породици са 

децом  

 

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

културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак за 2020. Годину 
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34. Предлози комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

35. Одборничка питања и одговори 

 

 

 Пре преласка на рад по тачкама дневног реда, председник Скупштине је обавестио 

одборнике да је, у складу са чланом 121. Пословника о раду, Удружење поплављени 

1965-2014. поднело писани захтев за учешће у раду седнице Скупштине, по тачки 

дневног реда која се односи на разматрање и доношење буџета за 2020. годину. 

Истовремено, за овлашћеног представника Удружења одређен је Славољуб Бошковић. 

Позвао је одборнике да се изјасне о овом захтеву. 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

 Одобрава се учешће у раду по првој тачки дневног реда 33. седнице Скупштине 

града Чачка, Славољубу Бошковићу, овлашћеном представнику Удружења поплављени 

1965-2014, који ће узети учешће у раду у име осталих грађана. 

 

* *  * 

 Председник Скупштине је поздравио присутне грађане и обавестио да ће се 

овлашћени представник, касније у току рада, обратити Скупштини.  

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА:  Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

 

 

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 Јасменка Луковић, Славољуб Бошковић, представник 

Удружења поплављени 1965-2014., Милан Бојовић, Светомир Стаменковић, Светлана 

Пауновић, Миладинка Ђукић, Радован Шеварлић, Драгутин Ђуровић, Милан Лукић, 

члан Градског већа, Мирослав Робајац, Мирослав Вукосављевић, члан Градског већа, 

Тихомир Ђуровић, Милорад Јевђовић, Душан Радојевић, члан Градског већа, Драган 

Штављанин, Славица Драгутиновић, члан Градског већа, Ило Михајловски, Немања 

Трнавац, члан Градског већа, Велимир Дробњак, члан Градског већа, Гордана 

Марјановић, Драгомир Шипетић, члан Градског већа, Михаило Јовић, члан Градског 

већа, Љиљана Миловановић, Александар Максимовић, Владан Милић, помоћник 

градоначелника и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника. 

 

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

начелник Градске управе за финансије.  
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Председник Скупштине је закључио претрес у начелу. 

 

Затим је, на основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, у 15 сати одредио 

је паузу у раду седнице до 16 сати и 15 минута и истовремено, на основу члана 112. 

Пословника о раду Скупштине, обавестио да ће Скупштина продужити рад и после 18 

часова. 

 

х х х 

 

Скупштина је наставила рад у 16 сати и 30 минута. 

 

Председник Скупштине је замолио Службу да утврди број присутних 

одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 39 одборника. 

  

Председник Скупштине је ставио на гласање Предлог одлуке о буџету града 

Чачка за 2020. годину, 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 

Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и 

ставио на гласање Предлог одлуке у целини.  

 

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

 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

 

 

ДРУГА ТАЧКА:  Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе за 

                               буџетску инспекцију града Чачка, службе за интерну ревизију града  

                               Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2020. годину 

 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 
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ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације дела насеља Пријевор 

                              уз реку Западну Мораву  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

„Урбанпројект“ а.д.  Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 

 

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на 

Предлог плана нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације „Индустријска зона –                 

                                  Коњевићи“ 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

„Урбанпројект“ а.д.  Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Александар Максимовић и Милан Бојовић, члан 

Градског већа. 

  

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

претрес у начелу. 

 

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на 

Предлог плана нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о градским управама 

 

 

 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 начелу. 

  

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

начелу. 

 

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на 

Предлог плана нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и обавестио 

одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 
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ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о коришћењу  

                               водоводних мрежа и одређивању вршиоца делатности 

                               снабдевања водом за пиће 

 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

 

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

                               за период 01.01. – 30.09.2019. године  

 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој.   
 

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: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                                 ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о изменама и допунама Уговора о оснивању Јавног 

комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ 

Ужице  

 

в) Предлог одлуке о давању сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа 

Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице 

 

 

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

директор ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали   Александар Максимовић, Светомир Стаменковић и 

Драгутин Ђуровић. 

 

 На питања и примедбе изнете  у току претреса одговарао је  Момир Миловановић, 

директор ЈКП Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице. 
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Пошто се више 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 Статут јавног предузећа 

                                за водоснабдевање „Рзав“ Ариље 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Зоран Бараћ, директор ЈП 

„Рзав“ Ариље.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Александар Максимовић. 

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: a) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                                    ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2020. годину  

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Зоран Бараћ, директор ЈП 

„Рзав“ Ариље.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Александар Максимовић.   

 

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

директор ЈП „Рзав“ Ариље.   

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм  

                                              пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину             

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 

    ЈКП „Водовод“ Чачак за 2020. годину  

 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао  Светомир Стаменковић. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања  

                                             ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину  

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 

 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Драгутин Ђуровић и Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа. 

 

Затим се, на основу члана 50. Пословника о раду Скупштине, за реч јавио 

Драгутин Ђуровић. 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак.  

 

Пошто се више 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: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања  

                                             чистоће на површинама јавне намене за период 01.01. –  

                                             31.12.2020. године 

 

    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

            отпада за период 01.01. – 31.12.2020. године 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности 

зоохигијене  за 2020. годину 

 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу је учествовао Светомир Стаменковић. 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм  

                                              пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 

    ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених 

површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину 

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2020. годину 

 

д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања 

површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног 

места Мрчајевци за 2020. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Миодраг Јаћимовић, 

директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 
 

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. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања  

                                            ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину      

        

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину 

 

 

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

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Ило Михајловски. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Драган Николић, 

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања  

                                          јавних зелених површина у граду Чачку за 2020. годину 

 

 

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

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

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

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак.   

 

 Пошто се више 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. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм  

                                               пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2020. годину 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Ило Михајловски. 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                                            ЈКП „Чачак“ Чачак за 2020. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Данко Ћаловић, директор 

ЈКП „Чачак“ Чачак.  
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Ило Михајловски. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм  

                                                  пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

 

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

директор ЈП „Градац“ 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања,  

                                        заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних 

                                        путева на територији града за 2020. годину 

 

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

директор ЈП „Градац“ 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: Предлог програма уређивања грађевинског 

                                                  земљишта за 2020. годину 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 
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Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на 

Предлог програма нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                                   ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину 

 

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Миладинка Ђукић.   

 

Пошто се више 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. 

 

х х х 

 

Председник Скупштине је у 20 сати и 5 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за суботу, 28. 

децембар  2019. године, у 10 сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у суботу, 28. децембра 2019. године,  у 10 сати 

и 15 минута. 

 

У наставку, седницом је, у складу са чланом 116. Пословника о раду Скупштине 

председавао  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  другог 

дана засњдања, према обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 

44 одборника и да постоји кворум за рад.  

 

Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Олгица Ракић, 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.  

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 
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ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм 

                                                    рада ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ 

                                                    за 2020. 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 су учествовали Станимир Бјелић и Радован Шеварлић. 

 

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

директора ДОО „Научно технолошки парк Чачак“. 

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                                         Центра за социјални рад града Чачка за 2020. годину 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад Чачак.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали   Ивана Вукајловић, Нада Лазовић, Ило Михајловски, 

Миладинка Ђукић, Драгутин Ђуровић, Драгомир Шипетић, 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 Чачак.   

 

Затим се, на основу члана 50. Пословника о раду Скупштине, за реч јавила 

Ивана Вукајловић. 

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

                                                 Дома културе Чачак за 2020. годину 

 

 

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

директор Дома културе Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали  Ивана Вукајловић и Гордана Марјановић.  

 

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

директор Дома културе Чачак.  

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и  

                                                     допуне годишњег Програма пословања и Плана 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. 

 

 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи  

                                                     Програм пословања и План рада Градске стамбене  

                                                     агенције Чачак за 2020. годину 

 

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

директор Градске стамбене агенције Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Мирослав Робајац.  

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и  

                                                  Финансијски план Установе за физичку културу Спортски  

                                                  центар „Младост“ Чачак за 2020. годину        

 

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

директор СЦ „Младост“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ивана Вукајловић, Нада Лазовић и Сузана Вукић.   
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милош Стеванић, 

директор СЦ „Младост“ Чачак.   

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи  

                                                          Програм рада Установе за дневни боравак деце,  

                                                          младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“  

                                                          Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за 

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

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су Ана Јаковљевић, 

директор Установе “Зрачак“ Чачак и Небојша Бежанић, начелник Градске управе за 

опште и заједничке послове.   
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Гордана Марјановић.  

 

На питања и примедбе изнете  у току претреса одговарали су   Ана Јаковљевић, 

директор Установе “Зрачак“ Чачак и Небојша Бежанић, начелник Градске управе за 

опште и заједничке послове.   

 

Затим се, на основу члана 50. Пословника о раду, за реч јавила Гордана 

Марјановић.  

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог програма о изменама Програма мера подршке за 

                                        спровођење пољопривредне политике и политике руралног  

                                        развоја за подручје територије града Чачка за 2019. годину 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовао Радован Шеварлић.  

  

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на 

Предлог програма нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и обавестио 

одборнике да ће се гласање по овој тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 
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ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину кп. бр. 551  

                                                 КО Атеница за потребе проширења сеоског гробља 

                                                  у Атеници  

 

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. 

 

 Пошто се више 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. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени одлуке о додатној финансијској  

                                                   подршци породици са децом  

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 

 

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину да на 

Предлог одлуке нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ТРИДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм  

                                                   рада Установе за културно образовну делатност „Коста  

                                                   Новаковић“ Чачак за 2020. годину 

 

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

директор КОД „Коста Новаковић“ 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. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ЧЕТВРТА 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. 
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Председник Комисије је изнео предлог који је Комисија утврдила на седници 

одржаној  26. децембра 2019. године и то: 

 

1. а) Предлог решења о именовању директора Градског позоришта „Чачак“ Чачак 

 

б) Предлог решења о престанку функције вршиоцу дужности директора Установе 

културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 

 

2. Предлог решења о именовању Управног одбора Установе културе „Градско 

позориште Чачак“ Чачак 

 

3. Предлог решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Градско 

позориште Чачак“ Чачак 

 

4. Предлог решења о престанку мандата директора Центра за стручно усавршавање 

Чачак 

 

5. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за стручно 

усавршавање Чачак 

 

6. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора 

Народног музеја Чачак 

 

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

Народног музеја Чачак 

 

8. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног заменика члана Изборне 

комисије града Чачка у сталном саставу 

 

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

ОШ „Вук Караџић“ Чачак 

 

10. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора 

Гимназије у Чачку 
 

 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. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли има  нових одборничких питања. 

 

Одборник Милка Владисављевић је у писаној форми поставила одборничко 

питање:  „Када ће да се асфалтира део улице (крак) – 556 на простору Љубић поље од 4 

– 10 броја, јер је приликом асфалтирања почето од броја 2 и настављено са бројем 12, а 

прескочено од броја 4 – 10“. 
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Председник Скупштине је, затим, у 13 сати и 35 минута одредио паузу у раду 

Скупштине до 14 сати и 30 минута. Истовремено, на основу члана 132. Пословника 

одредио је дан за гласање одмах након паузе, у 14 сати и 30 минута.  

 

х х х 

  

 Скупштина је наставила рад у 14 сати и 50 минута. 

 

 Председник Скупштине је замолио Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 39 одборника. 

 

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

није изјаснила после закљученог претреса.   

 

 

ДРУГА ТАЧКА:  

 

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

 

 КАДРОВСКИ ПЛАН 

ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ, 

    

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

 Приликом изјашњавања по овој тачки дневног реда 40 гласова је било за. 

 

 Председник Скупштине је изразио сумњу у тачност бројања, пошто је на 

почетку дана за гласање утврђено да седници присуствује 39 одборника, па је замолио 

Службу да утврди кворум. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 40 одборника. 

 

 У поновљеном гласању Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против и 

уздржаних,  донела План у начелу. 

 

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

 

П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА ПРИЈЕВОР УЗ РЕКУ 

 ЗАПАДНУ МОРАВУ, 

 

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

Скупштине. 
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 Материјал  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

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

начелу. 

 

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

 

П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

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

начелу. 

 

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

 

О Д Л У К У  

О ГРАДСКИМ УПРАВАМА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

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

   

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ ВОДОВОДНИХ МРЕЖА И 

ОДРЕЂИВАЊУ ВРШИОЦА ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА 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 раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за 

период 01.01. – 30.09.2019. године, у тексту који је саставни део овог закључка и који је 
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утврдило Градско веће града Чачка, на седници одржаној 20. децембра 2019. године, 

број 06-198/2019-III, а који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.   

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 „ДУБОКО“ УЖИЦЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

 ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 „ДУБОКО“ УЖИЦЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ, 

     

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

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  

 

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

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ 

 АРИЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  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 ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2020. ГОДИНУ, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ,             

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

 ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

a) Скупштина је са 40  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 
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 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 

      

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 

      

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД  

01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ЗООХИГИЈЕНЕ  ЗА 2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

 

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ, 

     

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

 

 Одлука  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 ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ,  

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ 

 ЗА 2020. ГОДИНУ, 

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ 

 ЗА 2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

д) Скупштина је са 39  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 
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 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ,            

  

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

 

 Одлука  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 ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2020. 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 ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2020. ГОДИНУ,     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 
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 у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ, 

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ, 

    

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

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

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

у начелу. 

 

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

 

П Р О Г Р А М  

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Програм  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 39 гласова за, и 1 гласом против,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2020. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА 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 ДОО „НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЗА 2020. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 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 2020. ГОДИНУ,  



30 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

 О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК  

ЗА 2020. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН 

РАДА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ЗА 2020. ГОДИНУ, 
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 у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА 

ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

„ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је са 39 гласова за, и 1  гласом против,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ 

БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

у начелу. 

 

Скупштина је затим са 39 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 2019. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Програм  је саставни део записника. 

 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 
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 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ КП. БР. 551 КО АТЕНИЦА ЗА ПОТРЕБЕ 

ПРОШИРЕЊА СЕОСКОГ ГРОБЉА У АТЕНИЦИ, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

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

у начелу. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДАТНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ  

ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ТРИДЕСЕТТРЕЋА 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 УСТАНОВЕ ЗА 

КУЛТУРНО ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК 

 ЗА 2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

 

тако што се именује  Братислав Јанковић. 
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б) Скупштина је са 39 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што Братиславу Јанковићу престаје функција вршиоца дужности директора. 

 

 

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

  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

 

тако што се именују  Ивана Терзић, за председника, Војин Малетковић и Александар 

Ђинђић, за чланове. 

 

 

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

  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

  

тако што се именују Бранко Драгићевић, за председника, Драгана Лазаревић и Жаклина 

Трифуновић, за чланове. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА  

ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

тако што престаје мандат Горици Станојевић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Тања Аћимовић. 

 

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

  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

 НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 
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тако што се разрешава  Марина Ћиримановић, а именује Бојана Чукановић. 

 

 

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

  

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Жељко Тресач,  а именује Снежана Шибинац. 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

тако што се разрешава Зоран Гавриловић,  а именује Зорица Јелић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Невена Јелић, а именује Лола Чвркић. 

 

  

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешавају Светлана Стојановић и Слободан Николић, а именују Дејан 

Крунић и Славица Негојевић. 

  

 Решења су саставни део записника. 

 

 

 * * * 

 

 Председник Скупштине је честитао предстојећу 2020. годину, пожелео пуно 

среће и здравља, што више лепих тренутака и успеха, а у своје лично име, као и у име 

свих одборника, честитке је упутио и грађанима.  

 

* * * 
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