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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ЧЕТВРТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 10. децембра  2020. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

Седница је почела у 10 сати и 5 минута.  

 

 Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника о раду Скупштине отворио и 

председавао јој Александар Максимовић, заменик председника Скупштине града 

Чачка. 

 

 Заменик председника Скупштине је обавестио одборнике да седници, на 

почетку, према обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 48 

одборника и да постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја заседања нису присуствовали одборници  Ирена 

Радивојевић, Игор Трифуновић, Славољуб Пипер, Невена Кујунџић, Слободан Бајић, 

Никола Наумовић, Биљана Миладиновић,   Предраг Радовановић, Маријана Глишић, 

Саша Петровић, Велимир Илић, Ивана Логвинов и Невена Павловић. 

 

О спречености  да присуствују седници, обавестили су  Ирена Радивојевић, Игор 

Трифуновић, Слободан Бајић, Никола Наумовић и Биљана Миладиновић. 

 

 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.  

 

 Пре преласка на рад председавајући је позвао одборника Гордану Марјановић да 

положи заклетву, с обзиром да до сада није присуствовала седницама Скупштине. 

 

 Затим је прочитао заклетву, а одборница је текст заклетве гласно понављала за 

председавајућим, који је потом констатовао да је одборница положила заклетву.  

 

 За реч се јавио одборник Радивоје Домановић, указујући на повреду члана 145. 

Пословника о раду и истакао да је седница требало да буде одржана на неком другом 

месту у већој сали, како би се испоштовале све мере које су препоручене ради 

сузбијања ширења епидемије корона вируса. 

 

 У вези са изнетом примедбом објашњење је дао председавајући Александар 

Максимовић.  

 

 Одборник Радивоје Домановић је био задовољан датим објашњењем.  

 

  Председавајући Скупштине је, затим, обавестио одборнике да им је уз позив за 

седницу достављен извод из записника сa треће седнице Скупштине од  20. и 21. 

октобра  2020. године,  ради усвајања.  
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 Питао је да ли има примедаба на извод из записника.  

 

 Пошто се нико није јавио за реч, председавајући Скупштине је ставио извод из 

записника на гласање. 

 

 Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са треће  седнице Скупштине  од  20. и 21. октобра    

2020. године, без примедаба. 

 

 Председавајући Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног 

реда достављен уз позив за седницу, а затим је предложио да се дневни ред допуни са 

следећим тачкама: 

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за прикључну 

снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима - и разматра као 

13. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на текст уговора о конверзији 

потраживања града Чачка у капитал предузећа за водне путеве „Иван 

Милутиновић“ – ПИМ ад  -  и разматра као 14. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

-Предлог одлуке о давању сагласности на текст уговора о конверзији 

потраживања града Чачка у капитал привредног друштва „Симпо“ ад Врање 

-  и разматра као 15. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 46 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

-Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко 

и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак -  

и разматра као 16. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

-Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за 

грејање „Чачак“ Чачак -  и разматра као 17. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

-Предлога решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и 

доградњом зграде за спорт и физичку културу ( спортска хала к.к. „Борац“) 
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на к.п.бр. 3434 ко Чачак и давање на коришћење Спортском центру 

„Младост“ -  и разматра као 18. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

-Предлог решења о давању на коришћење објеката на кат. парцелама број 

768/1 и 763/1 обе у ко Чачак, Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ 

Чачак - и разматра као 19. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

-Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног 

топловода на кп. бр. 913, 914 и 918 све у ко Чачак - и разматра као 20. тачка 

дневног реда 

  

 Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

Пошто више није било других предлога, заменик председника Скупштине је 

ставио на гласање предложени дневни ред у целини. 

 

Скупштина је са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о додели Децембарске награде града за 2020. годину 

 

2. Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић- Коњевићи“ 

у Чачку 

 

3. Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница  

Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине 

насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна 

Морава) 

 

4. Предлог плана детаљне регулације локације „Прелићи“ 

 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод“ Чачак број 4/24 од 30. октобра 2020. године 

 

6. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

       б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма  

        коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне годишњег 

програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 

2020. годину 
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8. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

       б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

        Статута Народног музеја Чачак 

 

       в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

       Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  

 

       г) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

       Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

     д) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку изменама и допунама 

      Статута Дома културе Чачак 

 

9. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском 

градском и приградском превозу путника 

 

10. Предлог решења о образовању Комисије за планове града Чачкa 

 

11. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. 

парцелама број 1401/1 и 1402/2 обе у КО Заблаће 

 

12. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на к.п. бр. 2329/2 

КО Врнчани Туристичкој организацији Чачка. 

 

13. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за прикључну снагу 

и испоручену топлотну енергију крајњим купцима 

 

14. Предлог одлуке о давању сагласности на текст уговора о конверзији 

потраживања града Чачка у капитал предузећа за водне путеве „Иван 

Милутиновић“ – ПИМ ад 

 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на текст уговора о конверзији 

потраживања града Чачка у капитал привредног друштва „Симпо“ ад Врање 

 

16.  Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко 

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

 

17.  Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за 

грејање „Чачак“ Чачак 

 

18. Предлога решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом и 

доградњом зграде за спорт и физичку културу ( спортска хала к.к. „Борац“) 

на к.п.бр. 3434 ко Чачак и давање на коришћење Спортском центру 

„Младост“ 

 

19. Предлог решења о давању на коришћење објеката на кат. парцелама број 

768/1 и 763/1 обе у ко Чачак, Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ 

Чачак 
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20.  Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног 

топловода на кп. бр. 913, 914 и 918 све у ко Чачак 

21. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

  22.Одборничка питања и одговори 

 

 За реч се јавио одборник Драган Бисенић и указао на повреду члана 113. 

Пословника о раду Скупштине и истакао да је одборницима достављено много 

допунских тачака непосредно пред седницу што не би требало убудуће чинити без 

оправданог образложења.  

 

 Председавајући Александар Максимовић је у вези са овим дао објашњење, а 

одборник Драган Бисенић је био задовољан датим одговором.  

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о додели Децембарске награде града за 2020. годину 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Јасмина Петковић, 

председник Комисије за обележавање празника и доделу признања.   
 

Заменик председника Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Радивоје Домановић, Милош Обреновић, Драган 

Бисенић, Ивана Вукајловић, Славица Драгутиновић, члан Градског већа, Петар 

Јанковић, Зорица Кнежевић, Марко Трнавац, Марина Ђурић, Радивоје Мијаиловић, 

Милош Марић, Милан Ђевић, Предраг Кузмановић и Владан Милић, заменик 

градоначелника. 

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је 

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

обавити у дану за гласање. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог измена и допуна Плана генералне регулације 

                            „Љубић- Коњевићи“ у Чачку 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Зорица Сретеновић, представник обрађивача 

„Урбанпројект“. 
 

Заменик председника Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали  Антонела Луковић и Радивоје Домановић. 

 

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

претрес у начелу. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Зорица Сретеновић, 

представник обрађивача „Урбанпројект“.  
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Председавајући Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и 

обавестио Скупштину да нема поднетих амандмана на Предлог плана. 

 

 Пошто се  нико није јавио за реч, председавајући Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

  Заменик председника Скупштине је на основу члана 112. Пословника о раду 

Скупштине, обавестио одборнике да ће Скупштина наставити са радом и после 18 сати. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница   

                              Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње  

                              густине насељености 50-150 ст/ха), 5.3 (комунална привреда) и 5.4  

                              (река Западна Морава) 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Наташа Стругаревић, представник обрађивача 

ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Заменик председника Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовао  Драгутин Ђуровић. 

 

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

претрес у начелу. 

 

Председавајући Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и 

обавестио Скупштину да нема поднетих амандмана на Предлог плана. 

 

 Пошто се  нико није јавио за реч, председавајући Скупштине 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 локације „Прелићи“ 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Наташа Стругаревић, представник обрађивача 

ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Заменик председника Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Драган Бисенић, Зорица Кнежевић и Мирјана 

Ђоковић, помоћник градоначелника. 

 

У току претреса за реч су се по члану 50. Пословника јавили Драгутин  Ђуровић, 

Радивоје Домановић и Зорица Кнежевић. 

 

Право на реплику искористио је Милош Марић. 

 

За реч се због повреде члана 147. Пословника о раду јавио Радивоје Домановић. 
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У вези са овом примедбом објашњење је дао заменик председника Скупштине 

Александар Максимовић, који је истовремено питао  одборника Радивоја Домановића 

да ли је потребно да се Скупштина изјашњава о повреди Пословника. 

 

Одборник Радивоје Домановић је изајавио да није потребно да се Скупштина 

изјашњава по повреди Пословника.   

 

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

претрес у начелу. 

 

Председавајући Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и 

обавестио Скупштину да нема поднетих амандмана на Предлог плана. 

 

 Пошто се  нико није јавио за реч, председавајући Скупштине 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 давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора 

                            ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/24 од 30. октобра 2020. године 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
 

Заменик председника Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  

                                   програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

                  б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне   

                     Програма  коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак 

                     за 2020. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Небојша Јелушић, в.д. 

директора ЈП „Градац“ Чачак.  
 

Председавајући Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Антонела Луковић, Драган Бисенић и Радивоје 

Домановић. 

 

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

в.д. директора ЈП „Градац“ Чачак.  

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, заменик председника 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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СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне годишњег  

                               програма пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак 

                               за 2020. годину 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Мирко Муњић, 

представник Градске стамбене агенције.  

 

Затим се за реч јавио Ило Михајловски, председник Савета за буџет и финансије, 

који је образложио мишљење радног тела. 

 

Председавајући Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Милош Обреновић и Драган Бисенић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Мирко Муњић, 

представник Градске стамбене агенције.  

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, заменик председника 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 Одлуку о изменама и  

                                 допунама Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

       б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

        Статута Народног музеја Чачак 

 

       в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

       Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  

 

       г) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама  

           Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

       д) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку изменама и допунама 

          Статута Дома културе Чачак 

 

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

директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак. 

 

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

директор Народног музеја Чачак. 

 

в)Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Марија Радуловић, 

заменик директора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“. 

 

г)Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је   Братислав Јанковић, 

директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак. 

 

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

директор Дома културе Чачак. 
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Затим се за реч јавио Радивоје Мијаиловић, заменик председника Савета за 

статут, друге прописе и организацију, који је образложио мишљење радног тела. 
 

Председавајући Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се нико није јавио за реч, заменик председника 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 изменама и допунама Одлуке о јавном линијском  

                                градском и приградском превозу путника 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали  Радивоје Домановић, Драгутин Ђуровић, Владимир 

Савковић, Антонела Луковић, Марко Трнавац и Ило Михајловски. 

 

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

претрес у начелу. 

 

Председавајући је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана на Предлог одлуке. 

 

 Пошто се  нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о образовању Комисије за планове града Чачкa 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала  Антонела Луковић. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.    

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је 

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

обавити у дану за гласање. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне 

                                           својине на кат. парцелама број 1401/1 и 1402/2 

                                           обе у КО Заблаће 
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 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Вера Јаковљевић, 

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

За реч се јавио Радивоје Мијаиловић, заменик председника Савета за статут, 

друге прописе и организацију, који је образложио мишљење радног тела. 
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на 

                                         к.п. бр. 2329/2 КО Врнчани Туристичкој организацији Чачка 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.    

 

Затим се за реч јавио Радивоје Мијаиловић, заменик председника Савета за 

статут, друге прописе и организацију, који је образложио мишљење радног тела. 
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Зорица Кнежевић. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.   

 

Додатна појашњења дао је Владан Милић, заменик градоначелника. 

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је 

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

обавити у дану за гласање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за 

                                         прикључну снагу и испоручену топлотну енергију 

                                         крајњим купцима 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Данко Ћаловић, в.д. 

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Антонела Луковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао Данко Ћаловић, в.д. 

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 

   

 Пошто се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је 

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

обавити у дану за гласање. 



11 

 

 

 

На основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, заменик председника 

Скупштине је у 15 сати и 5 минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати и 30 

минута. 

 

Скупштина је наставила рад у 16 сати и 30 минута. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на текст уговора о  

                                           конверзији потраживања града Чачка у капитал предузећа 

                                           за водне путеве „Иван Милутиновић“ – ПИМ ад 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се  нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на текст уговора о 

                                        конверзији потраживања града Чачка у капитал привредног  

                                        друштва „Симпо“ ад Врање 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се  нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за  

                                          урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште  

                                          и путеве „Градац“ Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Славко Мајсторовић, 

заменик председника Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа. 
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се, у претресу  нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине 

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

обавити у дану за гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног 

                                               предузећа за грејање „Чачак“ Чачак 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Славко Мајсторовић, 

заменик председника Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа. 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Антонела Луковић, Зорица Кнежевић и Милан 

Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Славко Мајсторовић, 

заменик председника Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа. 

 

За реч по члану 50. Пословника о раду Скупштине јавили су се Радивоје 

Домановић, Антонела Луковић, Зорица Кнежевић и Ивана Вукајловић. 

 

Милан Бојовић, помоћник градоначелника је искористио право на реплику. 

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је 

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

обавити у дану за гласање. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлога решења о прибављању у јавну својину  

                                             реконструкцијом и доградњом зграде за спорт и физичку 

                                             културу ( спортска хала к.к. „Борац“) на к.п.бр. 3434 ко Чачак  

                                             и давање на коришћење Спортском центру „Младост“ 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Радивоје Домановић, Драган Бисенић, Антонела 

Луковић и Владан Милић, заменик градоначелника. 

 

За реч се по члану 50. Пословника о раду Скупштине јавио Радивоје Домановић. 

 

Затим се за реч јавила Ивана Вукајловић и указала на повреду члана 147. 

Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изнетом примедбом објашњење је дао председавајући Александар 

Максимовић.  

 

 Одборник Ивана Вукајловић  је била задовољна  датим објашњењем.  

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је 

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

обавити у дану за гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење објеката на кат.  

                                              парцелама број 768/1 и 763/1 обе у ко Чачак, Уметничкој  
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                                              галерији „Надежда Петровић“ Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се, у претресу,  нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине 

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

обавити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом  

                                         прикључног топловода на кп. бр. 913, 914 и 918 све у ко Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

 Пошто се  нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА 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, која  је изнела 

предлоге које је Комисија утврдила на седници одржаној  9. децембра  2020. године и 

то: 

1. Предлог решења о именовању директора Центра за стручно усавршавање Чачак 

 

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

Установе Народни музеј Чачак 

 

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

Центра за стручно усавршавање Чачак  

 

4. Предлог решења о именовању три члана и три заменика члана Савета родитеља града 

Чачка 

 

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

ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина  

 

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

„Ратко Митровић“ Чачак 
 

 Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  
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Пошто се, у претресу  нико није јавио за реч, заменик председника Скупштине је 

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

реда обавити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

 Председавајући  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

  За реч се јавио Ило Михајловси које није био задовољан одговором од Градске 

стамбене агенције и тражио да се одговор допуни, а  био је задовољан достављеним 

одговором из  ЈП“Градац“. 

 

  Зорица Кнежевић се није изјаснила јер још увек није прочитала одговор на 

одборничко питање. 

 

 Ивана Логвинов није била присутна на седници. 

 

 Петар Јанковић је био задовољан достављеним одговором. 

 

 Драгутин Ђуровић је био задовољан достављеним одговором. 

 

 Председавајући  Скупштине је питао одборнике да ли има нових одборничких 

питања. 

 

 Одборник Драган Бисенић је поставио следеће одборничко питање: 

 

 „Постављам одборничко питање поводом сече бреза у дворишту „градске рупе“. 

Молим да ми одговорите: 

- ко је извршио поменуто сечење? 

- по чијем налогу и из којих разлога? 

- да ли је о томе своје мишљење, и ако јесте какво, дала комисија формирана због 

планске сече дрвећа? 

- који су даљи планови на поменутој локацији?“ 

 

 Одборник Петар Јанковић је поставио следећа одборничка питања: 

 

 „Обраћам Вам се у име грађана са територије МЗ „Парк“ и то из насеља Јездинско 

поље са дугогодишњим проблемом око решавања улице која је уведена у Генерални 

урбанистички план града Чачка под називом Јездинска падина. 

 Наиме проблем је што грађани из тог дела насеља немају адекватан прилаз својим 

кућама већ више од 30 година. Овом приликом грађани упућују молбу да се изврши 

парцелација и експропријација наведене улице у дужини негде око 150 метара.  Иначе 

конкретно у том делу насељено је 13 домаћинстава.  

 Овом приликом Вас обавештавамо да наведена улуца пролази кроз катастарске 

парцеле и то: КП 6423/1, 6422, 6419/7, 6421/3, 6419/8, 6415/6, 6415/5, 6415/4 и 6415/3. 

 Обзиром да је планом предвиђено да се ради канализација и тротоар на Гучком 

путу, сматрамо да би се у склопу решавања тог проблема могао решити и овај проблем. 



15 

 

 

 У нади да ће те схватити проблем са којим се грађани сусрећу и да ће те проблем у 

догледном периоду решити, грађани са територије МЗ „Парк“ из насеља Јездинско 

поље Вам се захваљују.“ 

 

 Одборник Снежана Аврамовић је поставила следећа одборничка питања: 

 

 „Односе се на тачку бр. 7. „Градска стамбена агенција“, на измену и допуну 

годишњег програма пословања и план рада. 

1. Трошкови путовања 450,000,00 

2. Трошкови дневница 250,000,00 

3. Трошкови смештаја 100,000,00 

4. Услуге образовање и усавршавање запослених 100,000,00 

5. Стручне услуге  1.000,000,00 

6. Услуге по уговору 2.544,000,00 

 Молим да се по ставкама разјасни зашта су трошкови по ставкама горе наведене 

утрошене“.   

 

 Милош Обреновић је поставио питање које се односи на герентодомаћице. Какав 

је радни статус герентодомаћица и да ли је тачно да су им уговори раскинути и да 

тренутно герентодомаћице немају никаква новчана примања. 

 

 Владан Милић, заменик градоначелника је одговорио на постављено питање. 

 

 Милош Обреновић је био задовољан датим одговром. 

 

 Радивоје Мијаиловић је поставио питање да ли ће улице Радише Поштића и 

Скопска бити обухваћене приликом реконструкције канализационе мреже, обзиром да 

становници тог дела града имају проблем са  изливањем канализације. 

 

 Милан Бојовић, помоћник градоначелника је одговорио на постављено питање. 

 

 Радивоје Мијаиловић је био задовољан датим одговором. 

 

  Антонела Луковић   је поставила два питања: 

 

 1.Да ли постоји могућност да се у План буџета за 2021. годину  уврсти 

реконструкција Улице 262 у Љубићу, која је била предвиђена као капитална 

инвестиција у буџету за 2019. годину. 

 

 2.Да ли могу да се обезбеде средства у буџету са којим би се урадила фекална 

канализација у улици Славка Крупежа. 

 

  Ивана Вукајловић  је поставила одборничко питање за начелника Градске управе 

за инспекцијски надзор. Питање се односи на Месну заједницу Сајмиште, када ће се 

уклонити простор за одлагање секундарних сировина испод Железничког моста, 

обзиром да мештани тог дела града имају велики проблем са отпадом који се ту одлаже.  

 

х х х 
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 Председавајући заменик председника Скупштине Александар Максимовић је, 

пошто је завршена расправа по свим тачкама дневног реда,  у 18 сати и 13 минута,  на 

основу члана 132. Пословника, одредио дан за гласање одмах,  10. децембра 2020. 

године у 18 сати и 13 минута. Позвао је  Службу да утврди број присутних одборника у 

сали. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 48 одборника. 

 

 Председавајући је констатовао да постоји кворум за пуноважно одлучивање. 

 

 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда..   

 

ПРВА ТАЧКА:  

 

Председавајући Скупштине је обавестио одборнике да ће се гласање по овој 

тачки дневног реда  обавити  посебно о сваком предлогу. 

 

1.За предлог да Децембарску награду добије Спортски центар „Младост“ било је 

44 гласа,  није било гласова против, ни уздржаних. 

 

2.За предлог да Децембарску награду добије Ацо Милекић, професор, било је 44 

гласа,  није било гласова против, ни уздржаних. 

 

 3.За предлог да Децембарску награду добије Марија Стојић, главна сестра 

Опште болнице,  било је 44 гласа,  није било гласова против, ни уздржаних. 

 

Заменик председника Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно 

донела  

 

 О Д Л У К У 

 О ДОДЕЛИ ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

ЗА 2020. ГОДИНУ, 

  

и да су добитници Спортски центар „Младост“, Ацо Милекић, професор и Марија 

Стојић, главна сестра Опште болнице. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 44 гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела Измене и 

допуне плана у начелу. 

 

Скупштина је са 45 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЉУБИЋ – КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ,  

      

у целини, у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 
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 Акт  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

   

Скупштина је са 45 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела Акт у 

начелу. 

 

Скупштина је са 45 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА  

КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2 (СТАНОВАЊЕ 

СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 СТ/ХА), 5.3 (КОМУНАЛНА 

ПРИВРЕДА) И 5.4 (РЕКА ЗАПАДНА МОРАВА), 

      

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

 

 Акт  је саставни део записника. 

  

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

  

 Скупштина је са 44 гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела План у 

начелу. 

 

Скупштина је са 45 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

  П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“, 

      

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

 

 План  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 45  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 4/24 ОД 30. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ, 

    

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

 а) Скупштина је са 45 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 
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  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 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 затим са 44  гласа за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

  О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

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. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 45 гласова за, без гласова против и уздржанх, 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 2020. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

 а) Скупштина је  са 45 гласова за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 44 гласа за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК,  

 

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

 

в) Скупштина је  са 43 гласа за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

г) Скупштина је  са 44 гласа за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

д) Скупштина је  са 45 гласова за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

  

 Скупштина је  са 44 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела Одлуку у 

начелу. 

 

 Скупштина је  са 44 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела    

 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  
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 Скупштина је  са 45 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ГРАДА ЧАЧКA, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 45 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА КАТ. 

ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1401/1 И 1402/2 ОБЕ У КО ЗАБЛАЋЕ, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 44 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА К.П. БР. 2329/2 КО 

ВРНЧАНИ ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЧАЧКА, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 44 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗА ПРИКЉУЧНУ СНАГУ И 

ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ КРАЈЊИМ КУПЦИМА, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 45  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ 

ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ЧАЧКА У КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ 

„ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ – ПИМ АД, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 44 гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ 

ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ЧАЧКА У КАПИТАЛ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

„СИМПО“ АД ВРАЊЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 45  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 

 „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК, 

   

 тако што се за директора именује Небојша Јелушић. 

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 45  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

   

тако што се за директора именује Данко Ћаловић. 

 

 Решење  је саставни део записника. 

   

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 45  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 
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 Р Е Ш Е Њ  Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ 

ЗГРАДЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ( СПОРТСКА ХАЛА К.К. „БОРАЦ“) НА 

К.П.БР. 3434 КО ЧАЧАК И ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ 

„МЛАДОСТ“, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 45  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 768/1 И 

763/1 ОБЕ У КО ЧАЧАК, УМЕТНИЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ 

ЧАЧАК, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 45  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

  О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧНОГ 

ТОПЛОВОДА НА КП. БР. 913, 914 И 918 СВЕ У КО ЧАЧАК, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

   

1. Скупштина је са 44  гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Тања Аћимовић. 

 

2. Скупштина је са 44  гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
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УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Светлана Чимбур,  а именујуе се Радиша Тороман.  

3.  Скупштина је са 44  гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

  Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Душанка Чворовић, а именује се Драган Капларевић 

. 

4. Скупштина је са 45  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела  

      

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА И ТРИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  

САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА ЧАЧКА 

 

тако што се именују 

1. Представници ОШ „Филип Филиповић“ Чачак: 

    -  Јелена Чакаревић, за члана 

    -  Кристина Гојковић, за заменика члана 

2. Представници ШОСО „1. новембар“ Чачак: 

    -  Стана Ћировић, за члана 

    -  Ненад Грујовић, за заменика члана 

3. Представници Прехрамбено угоститељске школе Чачак: 

    -  Александра Петровић, за члана 

    -  Данка Петровић, за заменика члана 

 

5. Скупштина је са 44  гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА 

 

тако што се разрешава Стаменко Раденковић,  а именује се Јовица Вучићевић. 

 

6. Скупштина је са 44 гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешавају  Гордана Крљанац и  Иван Рвовић, а именују се Благоје 

Матијашевић и  Милољуб Петровић. 

 

Решења  су саставни део записника. 

 

* * * 
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