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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ДРУГЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 24. и 25. септембра 2020. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

 

Седница је почела у 10 сати и 10 минута.  

 

 Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника о раду 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 58 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници Слободан Бајић, Гордана Марјановић, Предраг Радовановић и Велимир 

Илић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, Марко Парезановић, и Биљана 

Јаковљевић, народни посланици,  чланови Градског већа, представници градских 

управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и представници средстава 

јавног информисања.  

 

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

записника сa конститутивне седнице Скупштине од 18. августа 2020. 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 56 гласова за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са конститутивне седнице Скупштине  од  18. 

августа  2020. године, без примедаба. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу, а такође и  да је одборник Драган Бисенић поднео 

захтев за допуну дневног реда информацијом о епидемиолошкој ситуацији у граду с 

обзиром да је тренутно затишје  и  зараза корона вирусом  посустала. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да предлог Драгана Бисенића 

није поднет у форми који предвиђа Пословник и предложио да Скупштина упути допис 

Радним тиму који би за неку наредну седницу Скупштине поднео извештај. 
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 Драган Бисенић је био мишљења да је прави тренутак био да се овај извештај 

поднесе на данашњој седници, али  се сложио са предлогом председника. 

   

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

предложени дневни ред. 

 

Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 

 

1.  Предлог oдлуке о верификацији мандата одборника 

 

2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020. године до 

30.06.2020. године 

 

3. a) Извештај о раду ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину 

 

     б)  Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП   

        „Дубоко“ Ужице број 6/6  од 25. маја 2020. године  

 

4. a)  Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“  

Ариље број 579/2020 од 30. јула 2020. године 

 

5. а) Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод“ Чачак број 4/18 од 27. августа 2020. године  

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Статут „Апотекарске установе Чачак“ 

 

7. Предлог  програма локалног економског развоја за период 2020 – 2022. година 

 

8. Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног 

економског развоја за 2020. годину 

 

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

до 31.03.2020. године 

 

10. А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и 

путеве „Градац“ Чачак 

 

Б) Предлог текста  јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак 

 

11. А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак 
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Б) Предлог текста  јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за грејање „Чачак“ Чачак 

 

12. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом Научно технолошког 

парка на кп. бр. 5751/10 КО Чачак 

 

13. Предлог одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка 
 

14. Предлог одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара 

 

15.  Предлог одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми  

             комуналне милиције 

 

16. Избор радних тела Скупштине 

 

17. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

18. Одборничка питања и одговори   

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 
 

ПРВА ТАЧКА: Предлог oдлуке о верификацији мандата одборника 
 

 Уводно излагање поднела је Гордана Крљанац, председник Комисије за кадрове 

и мандатно имунитетска питања. 

  

 У претресу који је Председник Скупштине затим отворио није било учесника па 

 је ставио предлог на гласање. 

 

 Скупштина је са 56 гласова за,  без гласова против и уздржаних, донела 

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНИМ ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

тако што се верификује мандат  Ирени Радивојевић, Марку Достанићу, Ивану Рвовићу, 

Неди Шутић, Стефану Радовановићу, Јасменки Луковић, Даници Јовановић, Стаменку 

Раденковићу, Саши Петровићу, Ивани Лукић Дачовић и Раденку Лазићу. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

Пошто је председавајући констатовао да је донета Одлука о верификацији 

мандата, обавестио је новоизабране одборнике да треба да дају заклетву, позвао их да 

устану и изговарају речи заклетве које ће он прочитати.  

 

Председавајући је потом, полако, на делове читао текст заклетве, а одборници су 

га гласно понављали.  
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Затим је председавајући констатовао да су новоизабрани одборници дали 

заклетву, честитао им на избору, пожелео успех у раду и замолио да текст заклетве 

потпишу и предају секретару Скупштине.  

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике о промени састава  одборничких 

група у Скупштини и приступању  нових  одборника одборничкој групи Александар 

Вучић- за нашу децу и  одборничкој групи Ивица Дачић-Социјалистичка партија 

Србије, Јединствена Србија-Драган Марковић Палма. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2020.  

                             године до 30.06.2020. године 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ивана Вукајловић, Зорица Кнежевић, Бојана Вујовић, 

Драган Бисенић, Ило Михајловски, Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника, 

Радивоје Домановић, Никола Наумовић, Милош Обреновић, Миладинка Ђукић, 

Антонела Луковић, Анђелка Новаковић, Милош Марић, Владан Милић, заменик 

градоначелника, Петар Јанковић, Марко Парезановић, народни посланик, Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа, Драгомир Шипетић, члан Градског већа и Милан 

Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

За реч су се у претресу јавили по члану 50. Пословника о раду Милош Марић, 

Ило Михајловски, Радивоје Домановић и Антонела Луковић. 

 

У току претреса за реч се јавио Никола Наумовић који је указао на  повреду 

члана 148. став. 1. и 2. и члана 59. Пословника о раду. 

 

У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Никола Наумовић  је био задовољан одговором.   

 

Милош Марић се јавио више пута у току расправе и  указивао на  повреду члана 

148. Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је давао објашњења, а 

Милош Марић није био задовољан одговорима, али није тражио да се Скупштина о 

томе изјасни.   

 

Маријана Глишић се јавила због повреде члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Маријана Глишић је била задовољна одговором.  

 

У току расправе Ивана Вукајловић се више пута јавила и због повреде члана 147. 

и 148. Пословника о раду Скупштине. 
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У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је давао објашњења, а 

Ивана Вукајловић је била задовољна одговорима. 

   

Радивоје Мијаиловић се јавио због повреде члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом  председавајући  Скупштине је дао објашњење, 

а Радивоје Мијаиловић је био задовољан одговором.   

 

Зорица Кнежевић је рекламирала повреду члана 147. и 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Зорица Кнежевић   је била задовољна одговором.   

 

У току претреса Милош Марић је искористио право на реплику на излагање 

Славице Драгутиновић, члана Градског већа. 

 

Славица Драгутиновић је одговорила на реплику Милоша Марића. 

 

Милорад Јевђовић је искористио право на реплику на излагање Милоша Марића. 

 

Радивоје Домановић је искористио право на реплику на излагање Милана 

Бојовића. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Владан Милић 

заменик градоначелника и Милан Бојовић помоћник градоначелника. 

 

 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. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: a) Извештај о раду ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину 

 

     б)  Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП   

        „Дубоко“ Ужице број 6/6  од 25. маја 2020. године  

 

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

директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу  су учествовали Радивоје Домановић и Драган Бисенић.  

 

Одборник Драган Бисенић се у претресу јављао и по члану 50 Пословника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Момир 

Миловановић, директор ЈКП „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. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: a)  Извештај о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Рзав“  

Ариље број 579/2020 од 30. јула 2020. године 

 

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

„Рзав“ Ариље. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

обавити у дану за гласање. 

 

На основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине је 

у 15  сати и  10 минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати и 30 минута. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати и 30 минута. 

 

ПЕТА ТАЧКА: а) Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод“ Чачак број 4/18 од 27. августа 2020. године  

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Антонела Луковић, Радивоје Домановић, Зорица 

Кнежевић, Драгутин Ђуровић, Драган Бисенић и Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника. 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 

 

Затим су се за реч, по члану 50. Пословника о раду Скупштине, јавили Драган 

Бисенић, Драгутин Ђуровић и Братислав Ћурчић. 

 

Додатна појашњења дао је Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак и 

Милан Бојовић помоћник градоначелника. 

 

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. 
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ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Статут 

                              „Апотекарске установе Чачак“ 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Милојица Пауновић, 

помоћник директора за правне послове „Апотекарске установе Чачак“. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Антонела Луковић и Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Милојица Пауновић, 

помоћник директора за правне послове „Апотекарске установе 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. 

 

СЕДМА ТАЧКА: Предлог  програма локалног економског развоја  

                               за период 2020 – 2022. година 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу у начелу су  учествовали  Зорица Кнежевић, Антонела Луковић, 

Миладинка Ђукић, Радивоје Домановић и Биљана Јаковљевић, народни посланик. 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој.   

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима  и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана на предлог програма. 

 

 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. 

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма 

                             локалног економског развоја за 2020. 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 

 

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

начелу, отворио претрес у појединостима  и обавестио Скупштину да нема поднетих 

амандмана на предлог одлуке. 
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 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: Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак 

                                за период од 01.01. до 31.03.2020. 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. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

                                     Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање,  

                                     грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 

 

Б) Предлог текста  јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали Антонела Луковић, Зорица Кнежевић и Драган 

Бисенић.  

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

 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. 

 

 Антонела Луковић се јавила за реч и указала на повреду члана 169. Пословника 

о раду Скупштине. 

 

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

Антонела Луковић   је била задовољна одговором.   

 

 Право на реплику на излагање Драгана Бисенића искористила је Антонела 

Луковић. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор 

                                                директора Јавног комуналног предузећа за грејање 

                                                „Чачак“ Чачак 
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Б) Предлог текста  јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за грејање „Чачак“ Чачак 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу  је   учествовао Радивоје Домановић. 

 

 Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

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

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом  

                                         Научно технолошког парка на кп. бр. 5751/10 КО Чачак 

 

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

директора Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу je  учествовао Радивоје Домановић. 

 

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

в.д. директора Градске управе за урбанизам. 

 

 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. 

 

Председник Скупштине је у 19 сати и 15 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за петак, 25. 

септембра 2020. године у 10 сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у петак, 25. септембра  2020. године,  у 10 сати 

и 10 минута. 

 

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

Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да на почетку другог дана 

седнице, према обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 65 

одборника и да постоји кворум за рад.  

 

Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници   Слободан Бајић, Гордана Марјановић, Биљана Миладиновић, Предраг 

Радовановић,  Велимир Илић и Невена Павловић. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о образовању Градског штаба за ванредне 

                                        ситуације на територији града Чачка 
 

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. 
 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о униформи и ознакама комуналних 

                                          милиционара 

 

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

начелник Градске управе за инспекцијски надзор. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Сања Ћаловић и Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа. 

 

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

начелник Градске управе за инспекцијски надзор. 

 

 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. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о боји и начину означавања возила 

                                         и пловила и опреми  комуналне милиције 

 

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

начелник Градске управе за инспекцијски надзор. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је  учествовао Драган Бисенић.  

 

За реч су се по члану 50. Пословника о раду јавили Драгутин Ђуровић и 

Братислав Ћурчић. 

 

Зорица Кнежевић се јавила за реч због повреде члана 147. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Зорица Кнежевић  је била задовољна одговором.   

 

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

начелник Градске управе за инспекцијски надзор. 
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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. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Избор радних тела Скупштине 
 

Председник Скупштине је обавестио да су  одборничке групе доставиле 

предлоге за чланове сталних радних тела Скупштине и  да,  у складу са чланом 68. 

Статута града Чачка и чланом 63. Пословника о раду Скупштине предлажу Скупштини 

града, да на основу члана 54. тачка 45. Статута града („Сл. лист града Чачка“ број 

6/2019) и члана 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87. 89, 91, 93. и 95. Пословника о раду 

Скупштине града – пречишћен текст („Сл. лист града Чачка“ број 19/2019), донесе 

решења о избору. О предложеној листи за избор чланова радних тела, Скупштина 

одлучује се  без претреса, у целини, јавним гласањем, већином гласова присутних 

одборника. 

 

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

тачки дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                               имунитетска питања 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Гордана Крљанац, 

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

Председник Комисије је изнела предлоге које је Комисија утврдила на седници 

одржаној  23. септембра 2020. године и то: 

1.  Предлог решења о именовању Изборне комисије града Чачка у сталном саставу 

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

Прехрамбено угоститељске школе у Чачку   

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

Медицинске школе Чачак 

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

ОШ „Свети ђакон Авакум“ Трнава 

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

ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница 

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

ОШ „Свети Сава“ Чачак 

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

ОШ „Вук Караџић“ 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. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори   

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли има одборничких питања. 
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 За реч се јавио одборник Радивоје Домановић и поставио одборничка питања: 

 

 „1.Да ли је могуће да се одборницима достави Уговор о изведеним радовима на  

Градској плажи, (уградња бехатон плоча и  партер уређење)  

 2.Где је објављен тендер, под којим условима и ко су закуподавци локала на 

Градском стадиону“. 

 

 Затим се за реч јавио одборник Драган Бисенић који је  поставио одборничко 

питање: 

 

 „Молим да ми се достави информација о поступању инспекцијских служби и 

комуналне милиције за период од 1.6.2019. до 31.9.2020. по пријави грађана који су се 

жалили на буку од стране озвучења из угоститељских објеката у вечерњим и ноћним 

сатима на локацијама Љубић кеј, Градски бедем и Кошутњак. 

 О б р а з л о ж е њ е: 

 Бука, као један од главних загађивача животне средине, узрочник је великог броја 

здравствених проблема. Сведоци смо да у летњим месецима грађани на поменутим 

локацијама имају великих проблема да обезбеде себи и својим породицама миран сан 

што директно утиче, како на њихово здравље, тако и на продуктивност на пословима 

којима се баве. Град је у обавези да контролише и санкционише све загађиваче што је и 

основ мог питања.“ 

   

 Затим се за реч јавио одборник Иван Логвинов који је поднео оставку на место 

одборника у Скупштини града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је констатовао да је Ивану Логвинову престао мандат 

одборника у Скупштини града Чачка због поднете оставке. 

 

 Решење о престанку мандата је  саставни део записника. 

 

х х х 

 

 Председник Скупштине је, пошто је завршена расправа по свим тачкама дневног 

реда, на основу члана 132. Пословника, одредио дан за гласање  одмах, 25. септембра  

2020. године у  11 сати и 5 минута. 

 

 Председник Скупштине је замолио Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 65 одборника. 

 

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

није изјаснила после закљученог претреса.   

 

ДРУГА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 
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Усваја се Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01. 2020. 

године до 30.06. 2020. године, у тексту који је одборницима достављен уз позив за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

   

 а) Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа  «Регионални 

центар за управљање отпадом Дубоко» Ужице  за 2019. годину, у тексту који је усвојио 

Надзорни одбор  ЈКП  « Дубоко» Ужице на седници одржаној 25. маја 2020. године  

број 6/4 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је затим са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

  О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„ДУБОКО“ УЖИЦЕ БРОЈ 6/6  ОД 25. МАЈА 2020. ГОДИНЕ, 

      

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

  а) Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о  пословању Јавног предузећа   за      водоснабдевање  

«Рзав» Ариље за  2019. годину,  у тексту који је усвојио Управни одбор ЈП  «Рзав» 

Ариље, на седници одржаној 30. јула 2020. године број 577/2020 и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 б) Скупштина је затим са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

  О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“  

АРИЉЕ БРОЈ 579/2020 ОД 30. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ, 

      

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

 

Одлука  је саставни део записника. 
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ПЕТА ТАЧКА: 

 

  а) Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о пословању  ЈКП „Водовод“ Чачак   за  2019. годину,  у 

тексту који је усвојио Надзорни одбор   ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 12. 

августа 2020. године број 4/16 и  који је одборницима  достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 б) Скупштина је затим са 58  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

  О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК БРОЈ 4/18 ОД 27. АВГУСТА 2020. ГОДИНЕ, 

  

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

   Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

   

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

„АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 58  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела Програм 

у начелу. 

 

 Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против и уздржанх, донела 

   

П Р О Г Р А М 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА 

ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНА, 

 

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

 

 Програм  је саставни део записника. 
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ОСМА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 58  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела Одлуку у 

начелу. 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

О Д Л У К У 

 О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2020. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

  

 Скупштина је са 57 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 31.03.2020. године у тексту који је саставни део закључка и који је 

утврдило Градско веће града Чачка на седници одржаној  4. септембра 2020. године, 

број 06-126/20202-III и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  

   

 а) Скупштина је затим са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

  О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК, 

   

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

   б) Скупштина је затим са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, 

огласила 

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 
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Текст конкурса  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је затим са 58  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

  О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

    

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

   б) Скупштина је затим са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, 

огласила 

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК  

 

Текст конкурса    је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ 

ПАРКА НА КП. БР. 5751/10 КО ЧАЧАК, 

      

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 
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 О Д Л У К У 

О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА, 

     

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 58  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ 

КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ, 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

1. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ 

И ФИНАНСИЈЕ 

 

 У Савет за буџет и финансије бирају се: 

 

- за председника: Ило Михајловски, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић - за нашу децу“ 

 за чланове: 

- Јасменка Луковић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Марина Ђурић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Владимир Словић, одборник, представник Одборничке групе Ивица Дачић – 

„Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ -Драган Марковић 

Палма  

- Невена Павловић, одборник, представник Одборничке група За Краљевину 

Србију - ПОКС 

 

х х х 

 

2. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ 

 ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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 У Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине бирају 

се: 

- за председника: Неда Шутић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

 за чланове: 

- Иван Рвовић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“  

- Даница Јовановић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Марко Гавриловић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка 

група „Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Џоковић Раца, из реда грађана коју је предложила Одборничка група Ивица 

Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“  –  Драган 

Марковић Палма  

 

х х х 

 

3. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

 У Савет за здравље бирају се: 

 

- за председника: Др Маријана Глишић, одборник, представник Одборничке 

групе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ 

– Драган Марковић Палма   

 

 за чланове: 

- Надица Никетић, одборник, представник Одборничке групе    

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Ирена Радивојевић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Марина Недовић, из реда грађана, представник удружења пензионера-

секција за здравство 

- Др Летка Марковић, представник РФЗО – Филијала за Моравички округ са 

седиштем у Чачку  

- Тања Велисављевић, представник Дома здравља Чачак 

- Биљана Цибрев, представник Апотеке Чачак 

- Др стом. Милојко Јовановић, представник Удружења приватних доктора 

медицине и стоматологије Чачак 

- Мирјана Станојевић, представник Удружења дистрофичара Моравичког 

округа – Чачак 

- Иван Борисављевић, представник Удружења параплегичара Чачак 

 

х х х 

 

4. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА  

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТАЛЕ  

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 У Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности  бирају се: 

 

- за председника: Ивана Вукајловић,  одборник, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – за нашу децу“ 

 

 за чланове: 

- Марија Вучуровић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Снежана Аврамовић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Дејан Пејовић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Ана Матовић, из реда грађана, коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Ђорђе Думић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Ивана Лукић Дачовић, одборник, представник Одборничке групе Ивица 

Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ – Драган 

Марковић Палма  

 

х х х 

 

5. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  САВЕТА ЗА СТАТУТ 

ДРУГЕ ПРОПИСЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ 

 

 У Савет за статут, друге прописе и организацију  бирају се: 

 

- за председника: Стефан Радовановић, одборник, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – за нашу децу“ 

 

 за чланове: 

- Радивоје Мијаиловић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Бранка Павловић, одборник, представник Одборничке групе    

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Др Весна Новаковић, из реда грађана, коју је предложила Одборничка група 

Нова Србија – Велимир Илић 

- Славко Мајсторовић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ – 

Драган Марковић Палма  
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х х х 

 

6. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИТУЖБЕ И ПРЕДЛОГЕ 

 

 У Комисију за притужбе и предлоге бирају се: 

 

 - за председника:  Владимир Радосавчевић, одборник, представник   

 Одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“ 

 

 за чланове: 

- Драгица Дуњић- Марковић, одборник, представник Одборничке групе  

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Слободан Бајић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Бојана Вујовић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Ненад Правдић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

 

х х х 

 

7. Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА 

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

 У Савет за пољопривреду бирају се: 

 

- за председника: Радован Шеварлић, одборник, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – за нашу децу“ 

-  

 за чланове: 

- Милан Ђевић, одборник, представник Одборничке групе „Александар Вучић 

– за нашу децу“ 

- Слободан Бодић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Мирослав Робајац, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Антонела Луковић, одборник, представник Одборничке групе   Нова 

Србија – Велимир Илић 

- Јевтовић Милан одборник, из реда грађана, кога је предложила  Одборничка 

група Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ 

– Драган Марковић Палма  
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- Дејан Радуловић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група За 

Краљевину Србију - ПОКС 

 

х х х 

 

8. Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА 

ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР 

 

 У Савет за јавни ред и мир бирају се: 

 

- за председника:  Миланко Кривокућа, одборник, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – за нашу децу“ 

 

 за чланове: 

- Братислав Ћурчић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Драгутин Ђуровић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Филип Кузмановић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Миленко Јовановић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Драган Зарић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група Нова 

Србија – Велимир Илић 

- Бране Дробњак, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ – 

 Драган Марковић Палма  

 

х х х 

 

9. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА  

ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

 У Савет за локални економски развој  бирају се: 

 

- за председника: Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка 

 

 за чланове: 

- Слободан Спасовић, из реда грађана кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Драган Гојковић, из реда грађана кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 
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- Сретен Поповић, из реда грађана кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Анђелка Новаковић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Сретен Радојичић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Маја Савић, из реда грађана, коју је предложила Одборничка група Ивица 

Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ - Драган 

Марковић Палма  

 

х х х 

 

10. Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОРИСНИЧКОГ САВЕТА  

ЈАВНИХ СЛУЖБИ 

 

 У Кориснички савет јавних служби,  бирају се: 

 

- за председника: Славко Борисављевић, одборник, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – за нашу децу“ 

 

 за чланове: 

- Марко Мосић, из реда грађана кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Лола Чвркић, из реда грађана кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Томислав Несторовић, из реда грађана кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Радован Терзић, из реда грађана кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Зоран Аџемовић, из реда грађана кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Милош Марић, из реда грађана кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

 

х х х 

 

11. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА 

УЛИЦА 

 

 У Комисију за одређивање назива улица,  бирају се: 

 

- за председника: Никола Наумовић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 
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 за чланове: 

- Александар Матијашевић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Милан Максимовић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Марко Парезановић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Лела Павловић, из реда грађана, коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Боле Лукић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група Ивица 

Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ – Драган 

Марковић Палма  

- Горан Петковић, одборник, представник Одборничке група За Краљевину 

Србију - ПОКС 

 

х х х 

 

12. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА И ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА 

 

  

 У Комисију за обележавање празника и доделу признања бирају се: 

 

- за председника:  Јасмина Петковић, одборник, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – за нашу децу“ 

 

 за чланове: 

- Предраг Теофиловић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Петар Јанковић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Дарко Василић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Драган Живковић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Никола Средојевић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Радош Кузмановић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Боле Лукић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група Ивица 

Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ – Драган 

Марковић Палма 

- Милош Обреновић, одборник, представник Одборничке група За Краљевину 

Србију - ПОКС 
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х х х 

 

13. Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

 САВЕТА ЗА МЛАДЕ 

 

 У Савет за младе  бирају се: 

 

- за председника: Невена Кујунџић, одборник, представник Одборничке групе 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

 

 за чланове: 

- Владе Ђукановић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Предраг Кузмановић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Марко Достанић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Марина Лечић, из реда грађана, коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Лазар Бјелић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Стефан Ћурчић, из реда грађана, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Марија Булија, из реда грађана, коју је предложила Одборничка група Нова 

Србија – Велимир Илић 

- Марко Трнавац, одборник, представник Одборничке група За Краљевину 

Србију - ПОКС 

 

х х х 

 

14. Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ 

 

 У Комисију за равноправност полова и подршку породици  бирају се: 

 

- за председника: Миладинка Ђукић, одборник, представник Одборничке 

групе „Александар Вучић – за нашу децу“ 

 

 за чланове: 

- Саша Петровић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Олгица Ракић, одборник, представник Одборничке групе „Александар Вучић 

– за нашу децу“ 
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- Гордана Марјановић, одборник, представник Одборничке групе „Александар 

Вучић – за нашу децу“ 

- Снежана Шибинац, из реда грађана, коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“ 

- Гордана Тошић, из реда грађана, коју је предложила Одборничка група Нова 

Србија – Велимир Илић 

- Моника Брајовић из реда грађана, коју је предложила Одборничка група 

Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије“ „Јединствена Србија“ – 

Драган Марковић Палма  

 

Решења су саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

1. Скупштина је са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

У Изборну комисију града Чачка у сталном саставу именују се: 

 

(1) – Касија Вукајловић, дипл. правник - коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“, за председника 

      - Љиљана Станишић, дипл. правник - коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – за нашу децу“,  за заменика председника 

 

(2) – Благоје Матијашевић - кога је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“, за члана 

      - Радомир Шундерић - кога је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“,  за заменика члана 

 

(3) – Братислав Зечевић - кога је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“, за члана 

      - Саша Вуковић - кога је предложила Одборничка група „Александар Вучић 

– за нашу децу“,  за заменика члана 

 

(4) – Светлана Стојановић - коју је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“, за члана 

      -  Зоран Васовић- кога је предложила Одборничка група „Александар Вучић 

– за нашу децу“,  за заменика члана 

 

(5) – Александра Ћурчић - коју је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“, за члана 

      - Дејан Мијаиловић - кога је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“,  за заменика члана 

 

(6) – Горан Тодоровић - кога је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“, за члана 
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      - Јована Мишовић - коју је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“,  за заменика члана 

 

(7) – Маријана Ђоковић - коју је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“, за члана 

      - Милош Белопавловић - кога је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – за нашу децу“,  за заменика члана 

 

(8) – Ацо Јаковљевић, дипл. правник -  кога је предложила Одборничка група 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија - Драган 

Марковић Палма, за  члана 

     -  Душко Савковић, дипл. економиста - кога је предложила Одборничка група 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија - Драган 

Марковић Палма,  за заменика члана 

 

(9) – Биљана Лучић, дипл. правник -  кога је предложила Одборничка група 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија - Драган 

Марковић Палма, за  члана 

     -  Милан Стојић, дипл. инж. електротехнике - кога је предложила Одборничка 

група Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије  – Јединствена Србија  - Драган 

Марковић Палма,  за заменика члана 

 

(10) – Александар Терзић, дипл. инж. електротехнике -  кога је предложила 

Одборничка група Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије  – Јединствена 

Србија - Драган Марковић Палма, за члана 

     - Андрија Недић, дипл. економиста - кога је предложила Одборничка група 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија - Драган 

Марковић Палма, за заменика члана 

 

(11) – Ана Бојовић, дипл. економиста -  коју је предложила Одборничка група 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије  – Јединствена Србија - Драган 

Марковић Палма, за  члана 

     - Миљко Луковић, трговац - кога је предложила Одборничка група Ивица 

Дачић – Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија - Драган Марковић 

Палма,  за заменика члана 

 

 (12) - Јово Поповић, дипл. правник – кога је предложила Одборничка група 

Нова Србија – Велимир Илић, за  члана 

      - Милица Кувекаловић, дипл. економиста - коју је предложила Одборничка 

група Нова Србија– Велимир Илић, за  заменика члана 

 

(13) – Зорица Јелић, дипл. правник – коју је предложила Одборничка група Нова 

Србија – Велимир Илић, за  члана 

      - Милица Вељовић, дипл. педагог - коју је предложила Одборничка група 

Нова Србија– Велимир Илић, за  заменика члана 

(14) – Никола Калушевић – кога је предложила Одборничка група за Краљевину 

Србију - ПОКС, за  члана 

    -  Дејан Курћубић - кога је предложила Одборничка група Краљевину за 

Србију - ПОКС, за заменика члана  
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(15) – Оливера Петковић – коју је предложила Одборничка група за Краљевину 

Србију - ПОКС, за  члана 

    -  Милена Радуловић - коју је предложила Одборничка група за Краљевину 

Србију - ПОКС, за заменика члана  

 

 - Валентина Јаковљевић, дипл. правник, за секретара 

 - Татјана Милић, дипл. правник, за заменика секретара 

 

2. Скупштина је са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

 

тако што се разрешавају Мара Јанковић, Драгојла Ракићевић и Милош Поповић, а 

именују  Споменка Матовић,  Данијела Пештерац и  Александра Петровић. 

 

3. Скупштина је са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Маријан Ристановић, а именује Ненад Караклајић. 

 

4. Скупштина је са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“ ТРНАВА 

 

тако што се разрешава  Марија Ђунисијевић, а именује Надежда Пауновић. 

 

5. Скупштина је са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 

 

тако што се разрешава Југослав Лазовић, а именује Ивана Глишић. 

 

6. Скупштина је са 58  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ САВА“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава  Марија Стевановић, а именује Милица Грбић. 
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7. CryumruHa je ca 56 ruacosa sa, 6e: rnacoBa flporr.rB r{ yi.qpxaHrrx, .(oueJra

PEIIIEFbE
o pA3PErUErbv OAHOCHO I4MEHOBAIby JEAHO| r{JIAHA

IIIKOJICKO| OAEOPA OIII ,,ByK KAPAUI4h" r{Ar{AK

TaKo rrrro ce pa3perlana Munuqa Touuh, a zrr,reHyje Tarraapa flanrosuh.

Peruema cy cacraBnrr Aeo 3arrrrcHr4Ka.

*{<{<

IIpeAceAHtrc Crynurrune, I4rop TpN$ynoeuh je, c o6supou Aa je AHeBHlr
HcUprIJr,eH, 3aKJa) {uo Apyry ceAHI4IIy Cxynur:rzne y 11 carvv 30 nauuyT a.

I{eo rox ceAH}rrle Cryururuue je cHravrsen.

cKyrIIIrrl{HA |PAAA r{Ar{KA
Bpoj: 06-13112020-l

24. u 25. cenrerra6ap 2020. roArHe

CEKPETAP CEAHI4K
rlauxa, rpa4a rlavr<a,

sfl lxoeuh

peA
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n..

'l:-W
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