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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ТРЕЋЕ седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 20. и 21. октобра  2020. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

Седница је почела у 10 сати и 15 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 59 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници Славољуб Пипер, Гордана Марјановић, Предраг Радовановић, Радивоје 

Домановић, Невена Павловић и Марко Трнавац. 

 

О спречености  да присуствује седници, обавестио  је одборник Славољуб 

Пипер.  

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, Марко Парезановић, народни 

посланик,  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 друге седнице Скупштине од 24. и 25. септембра  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 друге  седнице Скупштине  од  24. и 25. 

септембра  2020. године, без примедаба. 

 

 Председник 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: 

 

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

30.09.2020. године и разматра као 22. тачка дневног реда. 
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 Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог.  

 

-Предлог програма о изменама и допунама Програмa коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години и 

разматра као 23. тачка дневног реда. 

 

Скупштина је са 56 гласова за,  без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

-Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде – 

објекта HALKBANK АД Београд, изграђеног на к.п. бр. 825/1 КО Чачак и дела 

к.п. бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта, у ул. Пиварској број 1 у 

Чачку и разматра као 24. тачка дневног реда. 

 

 Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

  

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да је предлагач повукао текст који 

је одборницима достављен уз позив за тачку  5. предлога дневног реда, а да је уместо 

тог, одборницима пред седницу подељен други материјал за ову тачку.  

 

 С обзиром на прихваћене предлоге за допуну дневног реда остале тачке из позива 

се померају. 

 

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

предложени дневни ред у целини. 

 

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

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о верификацији мандата одборника 

 

2. Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2020. 

годину 

 

3. a) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2020. годину 

 

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

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак  за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину 
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в) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

одржавања јавних зелених површина у граду Чачку  за 2020. годину 

 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на  Измене и допуне програма пословања 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2020. годину 

 

6. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма пословања ЈП 

„Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма рада Јавне 

установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину 

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма рада и Финансијског 

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

годину 

 

9. а) Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2019. годину  

 

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

рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину  

 

10. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак за 2019/2020. годину 

 

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

установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. годину 

 

11. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак за 2019/2020. годину 

 

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

установе „Радост“ Чачак за радну 2020/2021. годину 

 

12. Предлог плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 kv бр. 

115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ (деоница на територији града Чачка) 

 

13. а) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању Установе 

     Народни музеј Чачак 

 

б) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању установе Дом 

     културе Чачак 

 

в) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању Установе 

        Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак 

 

г) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању установе 

    Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ 
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д) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о оснивању Установе културе  

   „Градско позориште Чачак“ Чачак  

 

14. Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у 

предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2020/2021. 

години 

 

15. Предлог одлуке о радном времену угоститељских објеката 

 

16. Предлог одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и 

специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање за територију града 

Чачка 

 

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

– 30.06.2020. године 

 

18. Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града 

Чачка у 2020. години  

 

19. Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка пословног простора бр. 

4 у објекту бр. 4 на кп. бр. 5417/1 КО Чачак 

 

20. Избор појединих чланова радних тела Скупштине 

 

21. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

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

30.09.2020. године 

 

23. Предлог програма о изменама и допунама Програмa коришћења средстава 

буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години 

 

24. Предлог решења о прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде – 

објекта HALKBANK АД Београд, изграђеног на к.п. бр. 825/1 КО Чачак и дела 

к.п. бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта, у ул. Пиварској број 1 у 

Чачку 

 

25. Одборничка питања и одговори    

 

 Пре преласка на рад по тачкама дневног реда одборницима се обратио др Михаило 

Луковић, шеф Радног тима за борбу против епидемије корона вируса, који је присутне 

информисао о тренутној епидемиолошкој ситуацији у нашем граду и мерама које се 

предузимају ради спречавања ширења вируса.  

 

 Затим се за реч јавио Драган Бисенић који је истакао да је очекивао да одборници 

добију детаљан извештај у вези са свим што је предузимано, о проблемима који се 

јављају у раду и деловању  здравственог система и свих који су укључени у борбу 

против корона вируса. Захвалио се ипак др  Луковићу на датим информацијама. 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 
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ПРВА ТАЧКА: Предлог oдлуке о верификацији мандата одборника 

 

  Уводно излагање поднела је Гордана Крљанац, председник Комисије за кадрове 

и мандатно имунитетска питања, 

 

 Пошто се у претресу који је председавајући отворио нико није јавио за реч, 

председник Скупштине је ставио предлог Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска 

питања на гласање. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

којом се верификује се мандат Ивани Логвинов.   

 

 Одлука је саставни део записника.  

 

Пошто је председавајући констатовао да је донета Одлука о верификацији 

мандата, обавестио је новоизабраног одборника, а такође и одборника коме је раније 

верификован мандат, а није положио заклетву, да треба да дају заклетву, позвао их да 

устану и изговарају речи заклетве коју ће он прочитати.  

 

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

су га  гласно понављали. 

 

Затим је председавајући констатовао да су одборници дали заклетву, честитао 

им на избору, пожелео успех у раду и замолио их да текст заклетве потпишу и предају 

секретару Скупштине.  

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о буџету града 

                             Чачка за 2020. годину 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Слободан Бодић, Ило 

Михајловски, Зорица Кнежевић, Никола Наумовић, Анђелка Новаковић, Марија 

Вучуровић,  Милош Марић, Радован Шеварлић, Александар Максимовић, заменик 

председника и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

У току претреса одборник Милош Марић је указао на повреду члана 147. 

Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са овом примедбом објашњење је дао председник Скупштине Игор 

Трифуновић, који је истовремено питао  одборника Милоша Марића да ли је задовољан 

одговором. 
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Одборник Милош Марић је изајавио да није задовољан објашњењем, али није 

тражио да се Скупштина изјасни о повреди Пословника. 

 

Одборник Никола Наумовић је указао на повреду члана 148. став 2. Пословника 

о раду, а након објашњења председника Скупштине није тражио изјашњење, јер је био 

задовољан одговором. 

 

 Одборник Слободан Бодић је рекламирао повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

Слободан Бодић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни је био задовољан 

одговором. 

 

У току расправе по члану 50. Пословника о раду за реч се јавио Драгутин 

Ђуровић. 

 

Право на реплику на излагање Милана Бојовића искористио је Милош Марић. 

 

За реч се јавила Зорица Кнежевић по члану 50. Пословника о раду Скупштине. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и замолио Стручну 

службу да утврди број присутних одборника у сали. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 62 одборника. 

 

Председник Скупштине је ставио на гласање Предлог одлуке у начелу. 

 

Приликом изјашњавања за је било 58 гласова, није било против ни уздржаних 

гласова, па је председник констатовао да је Одлука донета у начелу. 

 

Председник је затим отворио претрес у појединостима и обавестио одборнике да 

је на члан 6. амандман поднео Никола Наумовић. 

 

С обзиром да су предлагач и надлежно радно тело прихватили поднети 

амандман он постаје саставни део Предлога одлуке и Скупштина се о њему посебно не 

изјашњава. 

 

Председник Скупштине је ставио на гласање  Предлог одлуке у целини. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА 

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

Скупштине, са изменом насталом прихватањем амандмана. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: a) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма  

                                 пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2020. годину 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Зорица Кнежевић и Ивана 

Логвинов. 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак.  

 

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

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

дану за гласање. 

 

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

                                     програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

                                     за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма 

одржавања јавних зелених површина у граду Чачку  за 2020. годину 

 

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

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Антонела Луковић, Бојана Вујовић 

и Милка Владисављевић. 

 

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

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 
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ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на  Измене и допуне програма 

                           пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  за 2020. годину 

 

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

директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Милош Марић, Драган Штављанин, Антонела 

Луковић, Ивана Лукић Дачовић, Драган Бисенић, Зорица Кнежевић, Слободан Бодић и 

Ивана Логвинов. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Миодраг Јаћимовић, 

директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 

 

 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 на основу члана 112. Пословника о раду Скупштине, 

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

 

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

                                   пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Владимир Савковић, Ивана 

Логвинов, Драган Бисенић, Славко Борисављевић и Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника. 

 

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

директор ЈП „Градац“ 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 одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма  

                               рада Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину 

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали Антонела Луковић, Ивана Логвинов, Зорица 

Кнежевић и Драгутин Ђуровић. 

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“.  

 

 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 давању сагласности на Измене програма рада и  

                             Финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар 

                             „Младост“ Чачак за 2020. годину 

 

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

директор СЦ „Младост“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Никола Наумовић, Антонела Луковић, Дарко 

Василић, Зорица Кнежевић, Бојана Вујовић и Ђорђе Пејак. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Милош Стеванић, 

директор СЦ „Младост“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: а) Извештај о раду доо  „Научно технолошки парк Чачак“  

                                    Чачак за 2019. годину  

 

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

    рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2020. годину  

 

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

директор доо „Научно технолошки парк Чачак“. 
 

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 35 минута одредио паузу у раду Скупштине до 17 сати. 

 

 Скупштина је наставила рад у 17 сати и 10 минута. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске  

                                    установе „Моје детињство“ Чачак за 2019/2020. годину 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске  

    установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Сузана Симеуновић, 

директор ПУ “Моје детињство“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ивана Лукић Дачовић, Антонела Луковић и Зорица 

Кнежевић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Сузана Симеуновић, 

директор ПУ “Моје детињство“ 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. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске  

                                               установе „Радост“ Чачак за 2019/2020. годину 

 

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

    установе „Радост“ Чачак за радну 2020/2021. годину 

 

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

директор ПУ “Радост“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Сања Ћаловић, Драган Бисенић и Дејан Пејовић. 

 

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

директор ПУ “Радост“ 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. 

 

Пре преласка на 12. тачку дневног реда за реч се јавио Александар Максимовић, 

заменик председника да појасни недоумицу која је изречена на самој седници, а 

директорке вртића се нису осврнуле на питање зашто приватни вртићи не подносе 

извештај о свом раду Скупштини града. Он је објаснио да град не финансира приватне 

вртиће, већ само субвенционише родитеље деце која похађају те вртиће. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације за реконструкцију 

                                         далековода 110 kv бр. 115/1 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“ 

                                         (деоница на територији града Чачка) 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.   
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  Председник Скупштине је затим отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана на предлог плана. 

 

 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. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о  

                                             организовањуУстанове Народни музеј Чачак 

 

б) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању установе 

    Дом културе Чачак 

 

в) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању Установе 

    Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак 

 

г) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о организовању установе 

    Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ 

 

д) Предлог одлуке о Изменама и допунама одлуке о оснивању Установе културе  

   „Градско позориште Чачак“ Чачак  

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности.  
 

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 решења о утврђивању већег броја деце у васпитним 

                                          групама у предшколским установама чији је оснивач град 

                                          Чачак у радној 2020/2021. години 

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Драган Бисенић, Александар 

Максимовић и Драгутин Ђуровић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Милка Станковић, 

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
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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. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о радном времену угоститељских објеката 

 

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

начелник Градске управе за инспекцијски надзор. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у  начелу. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Драган Бисенић и Александар 

Матијашевић. 

 

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

начелник Градске управе за инспекцијски надзор. 

 

 Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана на предлог одлуке. 

 

 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. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште 

                                          намене и специјализоване јединице цивилне заштите 

                                          за узбуњивање за територију града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Братислав Зечевић, 

начелник Штаба за ванредне ситуације. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Миладинка Ђукић. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град  

                                               Чачак за период од 01.01. – 30.06.2020. године 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Никола Наумовић. 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој.  
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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. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца 

                                             са територије града Чачка у 2020. години  

 

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 су учествовали Никола Наумовић, Милан Ђевић, Ивана Логвинов и 

Стефан Радовановић. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка  

                                              пословног простора бр. 4 у објекту бр. 4 на кп. бр. 5417/1 

                                              КО Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбнаизам.    
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Избор појединих чланова радних тела Скупштине 

 

 У Савет за здравље Завод за јавно здравље је предложио др Аксентија Тошића, 

Општа болница је предложила др Ивану Лазовић, а Друштво за борбу против шећерне 

болести Биљану Васојевић. 

 

Одборничка група „Александар Вучић – За нашу децу“   је доставила 

Скупштини предлог за замену појединих чланова скупштинских радних тела. 

 

У Савет за социјалну заштиту и остале друштвене делатности уместо Марије 

Вучуровић предлаже се Марко Јаковљевић. 

 

У Савет за равноправност полова и подршку породици уместо Гордане 

Марјановић предлаже се Марија Вучуровић. 

 

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

дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 
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                                                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  19. октобра  2020. године и то: 

 

- Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Чачак“ Чачак 

 

- Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Градац“ Чачак 

 

- Предлози  решења о именовању управних одбора јавних установа града Чачка 

 

- Предлози решења о именовању надзорних одбора јавних установа града Чачка 

 

- Предлог решења о разрешењу односно именовању два заменика члана  

и заменика секретара Изборне комисије града Чачка у сталном саставу 

 

- Предлог решења о именовању Савета родитеља града Чачка 

 

- Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора 

Економске школе у Чачку   

 

- Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора 

Техничке школе у Чачку   

 

- Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора 

Музичке школе у Чачку   

 

-  Предлог решења о престанку дужности члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ 

Пријевор 

 

- Предлог решења о именовању једног члана Школског одбора ОШ „Божо Томић“ 

Пријевор 
 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период 

                                                   од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Антонела Луковић. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Зоран Тодосијевић, 

начелник Градске управе за финансије. 

 

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

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

дану за гласање. 

х х х  

  

Председник Скупштине је у 20 сати и 30 минута, на основу члана 157. 

Пословника о раду Скупштине, прекинуо седницу и наставак заказао за среду, 21. 

октобра   2020. године у 10 сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у среду, 21. октобра  2020. године,  у 10 сати и 

10 минута. 

 

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

Александар Максимовић, заменик председника Скупштине града Чачка. 

 

 Председавајући Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  

према обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 56 одборника и 

да постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници  Игор Трифуновић, Славољуб Пипер, Стефан Радовановић, Гордана 

Марјановић, Предраг Радовановић, Велимир Илић, Невена Павловић и Марко Трнавац. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог програма о изменама и допунама Програмa 

                                                   коришћења средстава буџетског фонда за заштиту  

                                                   животне средине града Чачка у 2020. години 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднелe су Вера Јаковљевић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника 

за област заштите животне средине. 
 

Председавајући Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић и Драган Бисенић. 

 

У току претреса по члану 50. Пословника о раду за реч су се јавили Радивоје 

Домановић и Милош Марић.  

 

На питања изнета у току претреса одговарала је  Мирјана Ђоковић, помоћник 

градоначелника. 

 



16 

 

 

 Пошто се више 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. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину града 

                                                       Чачка пословне зграде – објекта HALKBANK АД 

                                                       Београд, изграђеног на к.п. бр. 825/1 КО Чачак и дела  

                                                       к.п. бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта, 

                                                       у ул. Пиварској број 1 у Чачку 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Радивоје Домановић. 

 

 Пошто се више 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. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

 Председавајући  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

 Драган Бисенић није био у сали, а Радивоје Домановић није био задовољан 

достављеним одговором, па ће допунско питање доставити накнадно и упутити га 

Комисији за пословни простор.  

 

 Председавајући  Скупштине је питао одборнике да ли има нових одборничких 

питања. 

 

 Одборник Ивана Логвинов  је  поставила следећа одборничка питања: 

 

 „На јучерашњој седници имали смо прилике да више пута чујемо како је 

епидемија имала утицај на рад наших јавних предузећа.  

 Имали смо извештај Др Луковића о периоду који је иза нас, а тиче се рада у 

Општој болници, Заводу за јавно здравље и COVID амбулантама.  

 Ја нећу да причам о томе са колико смо енпатије и пожртвовања радили у 

околностима у којима смо се нашли. Сви здравствени радници су уложили надљудске 

напоре да збрину сваког оболелог.  

 Моје одборничко питање гласи: 

1. Да ли је град Чачак препознао пожртвованост здравствених радника? 

 2.Да ли град Чачак има намеру да награди медицинско и немедецинско особље 

које је у претешким условима обављало своје дужности у време епидемије и ванредног 

стања? 

 Многе општине у Србији су издвојиле средства из буџета града и стимулисале 

особље које је радило у високоризичним условима од инфекције у току епидемије“. 

 



17 

 

 

 Одборник Петар Јанковић је  поставио  одборничка питања  упућена директору 

ЈКП „Чачак“ г-дину Данку Ћаловићу од стране грађана са територије МЗ „Парк“. 

 

 „1.Обраћам Вам се са захтевом за провером искључених станара са система 

грејања и извршење физичког одвајања грејаних тела – радијатора са топловода код 

искључених станара. 

 У последње време обраћа ми се један број станара да се провери да ли искључени 

станари на неки начин користе топлотну енергију. Све сумње су кренуле прошле 

године када су станари тражили да инспекција провери искључене станаре. Један од 

искључених одмах се сам пријавио уз образложење да му је унук скинуо бломбу. 

Колико се пре тога грејао на рачун комшија не знамо. А чињеница да једно дете може 

да скине бломбу говори колико је ефикасан и сигуран такав начин искључивања са 

грејања. Пошто се појавила већа потрошња и већи рачуни, сумња се да су се неки 

станари са грејања поново укључили па се повећана потрошња распоређује на станаре 

који се нису искључили. Такође неопходно је проверити да ли има станара који су 

бојлере прикључили на топловод. И такве изјаве сам чуо. 

 Проблема је много који су настали искључивањем станара са топловода, а све на 

штету и рачун осталих станара који уредно измирују своје обавезе. Како би избегли 

даље несугласице и проблеме, предлажем да се код свих искључених станара изврши 

физичко одвајање грејног тела од топловода које би било извршено од ваше стране уз 

присуство чланова комисије која је изабрана од Скупштине станара (члан 102. Одлуке о 

производњи дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом). 

 2.Приликом очитавања у подстаницама за потрошњу топлотне енергије, грађани 

са територије МЗ „Парк“ захтевају да уз овлашћено лице обавезно присуствује лице из 

Скупштине станара или лице које би овластио управник зграде.  

 3.Тражимо ваше мишљење да ли постоји могућност да се изврши реконструкција 

грејања у старим зградама како би се свим станарима истих тих зграда омогућио 

прикључак са уградњом калориметара. У нади да се нађе решење за предлог грађана, 

исти ти грађани су заинтересовани да и личним учешћем што се финансија тиче 

помогну у реализацији тог пројекта“. 

 

 Одборник Ило Михајловски је  поставио одборничка питања у вези наплате  

трошкова одржавања стамбених заједница: 

 „Поштовани, 

 Станари стамбених заједница траже да се омогући увођење обједињене наплате 

комуналних услуга закључно са трошковима заједничког одржавања зграда тј. 

рачунима које издају Професионални управници зграда. 

 Пензионерима као најредовнијим платишама обједињена наплата би била велика 

олакшица.  

 Омогућити грађанима Чачка да услуге одржавања зграда плаћају на шалтеру за 

плаћање комуналних услуга, на углу улице Господар Јованове и Филипа Филиповића“. 

 Такође одборник Ило Михајловски је поставио одборничко питање у вези промене 

положаја рекламног паноа на тротоару, и поправке тротоара испред Солида: 

 „Поштовани, 

 У Месној заједници „Стари град“ треба поправити тротоар, изместити или подићи 

рекламу. 

 1.Треба ослободити стабла од асфалта које се налази на тротоару код Солида 

према ресторану Цара Лазара, где је стајалиште такси возила, 

 Фотографија у прилогу: 
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 2.Возачима који скрећу у лево од улице Хајдук Вељкове у улици Кужељевој, 

прегледност је лоша, због рекламе која се налази на тротоару, испред „SBERBANKE“. 

Возач не може да види да ли возило иде са његове леве стране, мора да изађе метар на 

улици, како би имао добру прегледност, самим изласком на улици блокира десну траку.  

 Предлажем да стручна саобраћајна служба изврши увид и преузме одговарајуће 

мере како би омогућили добар видик возачима који скрећу од улице Хајдук Вељкове у 

ул. Кужељевој. 

 Фотографије у прилогу“. 

 

 Одборник Зорица Кнежевић је поставила одборничка питања: 

 

 „1.Коме и под којим условима су издати локали (осим локала који је у власништву 

Милоша Врцаловића) на Градском фудбалском стадиону? 

 2.Да ли је на ретроактиван начин наплата еко таксе привредним субјектима у 

законским оквирима, па и оним предузећима која су угашена у првој половини 2020. 

године?“. 

 

 Драгутин Ђуровић је поставио одборничко питање да ли се планира изградња још 

неке саобраћајне траке у улици Драгише Мишовића ка Болници. 

 

х х х 

 

 Председавајући Скупштине је, пошто је завршена расправа по свим тачкама 

дневног реда,   у 11 сати и 5 минута, одредио паузу од  10 минута и на основу члана 

132. Пословника, одредио дан за гласање истог дана, 21. октобра  2020. године у  11 

сати и 15 минута. 

 

 Скупштина је наставила рад у 11 сати и 15 минута па је председавајући 

Скупштине  замолио Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 55 одборника. 

 

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

није изјаснила после закљученог претреса.   

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

   

 а) Приликом изјашњавања по овој тачки дневног реда за је било 56 одборника. 

 

 С обзиром да је гласало више од утврђеног броја присутних одборника,  прешло се 

на поновно утврђивање кворума и гласање. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 59 одборника. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  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 ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 

      

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

  

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

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК  ЗА 2020. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

  О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 

       

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

  О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  У ГРАДУ ЧАЧКУ 

ЗА 2020. ГОДИНУ, 

       

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

  О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ, 

   

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 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 57  гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

  О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 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 57 гласова за, без гласова против и уздржанх, донела 

   

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

ЗА 2020. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

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

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА 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 раду  ДОО „Научно технолошки парк  Чачак“ Чачак за 

2019. годину, у тексту који је усвојила  Скупштина ДОО „Научно технолошки парк 

Чачак“ Чачак на седници одржаној 11. марта 2020. године,  број 744 и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И  

ПРОГРАМА РАДА ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА 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 остварењу Годишњег плана рада  Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак  за  2019/2020.  годину, који је усвојио Управни одбор 

Предшколске установе „Моје детињство“  Чачак, на седници одржаној 15. септембра 

2020. године, под бројем 3805,  у тексту који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 
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УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

 З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај  о остварењу Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак  за  2019/2020.  годину, који је усвојио Управни одбор Предшколске 

установе „Радост“ Чачак, на седници одржаној 15. септембра 2020. године, под бројем 

1967,  у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела План у 

начелу. 

 

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

 

 П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ДАЛЕКОВОДА 110 KV БР. 115/1 

ТС „КРАЉЕВО 1“ – ТС „ЧАЧАК 3“ (ДЕОНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ГРАДА ЧАЧКА),  

      

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

 

 План  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 
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О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

 УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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



24 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У 

ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 

2020/2021. ГОДИНИ, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

у начелу. 

 

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

 

 О Д Л У К У 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА 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  jавних предузећа чији је оснивач град Чачак  за 

период од 01. 01. до 30. 06. 2020. године, у тексту који је саставни део овог закључка и 

који је утврдило Градско веће града Чачка  на седници одржаној 13. октобра 2020. 

године,  број 06-143/2020-III, а  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 
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Скупштина је са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

 О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА У 2020. ГОДИНИ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БР. 4 

У ОБЈЕКТУ БР. 4 НА КП. БР. 5417/1 КО ЧАЧАК, 

  

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ТРИ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

 У Савет за здравље бирају се: 

- Др Аксентије Тошић, епидемиолог, представник Завода за јавно здравље 

- Др Ивана Лазовић, специјалиста интерне медицине, представник Опште 

болнице Чачак 

- Биљана Васојевић, представник Друштва за борбу против шећерне болести 

„Diabetes Mellitus“ 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА ЗА  

СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ОСТАЛЕ  

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

Разрешава се Марија Вучуровић,  бира се Марко Јаковљевић.  

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 
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РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ 

 

Разрешава се Гордана Марјановић, бира се Марија Вучуровић,  

  

Решења су саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Данко Ћаловић, дипл. правник из Чачка. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Небојша Јелушић, дипл. грађ. инжењер из Чачка. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

тако што се именују  Звездана Добросављевић,   Драгана Савић,  Драгана Илић, Ђоко 

Шкиљевић и Весна Вељовић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују Марјана Петронијевић, Станка Богићевић,  Јелена Младеновић, 

Душица Брковић и Јелена Дуковић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

 НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК 

 

тако што се именују Милан Чакајац, Катарина Грујовић, Анђела Васовић, Александра 

Гојгић и Биљана Чкоњевић.  
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6. Скупштина је са 56  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују  Владислава Јевтовић,  Горан Белопавловић, Драган Радовановић, 

Марија Радисавчевић и Нада Весић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ 

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  И ЛУЧАНИ 

 

тако што се именују Никола Марковић,  Бојана Чукановић, Данијела Костић, Јасминка 

Кнежевић и Јелена Каличанин. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују Добрило Јојић,  Никола Средојевић, Немања Ђорђевић, Стефан 

Петровић и Нада Крљанац. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

 

тако што се именују Драгана Јовановић, Надежда Мајсторовић, Марина Лечић, Санела 

Божовић и Данијела Вижлина. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују  Михаило Илић, Станимир Чоловић, Драган Радовановић, Бојан 

Пауновић и Маријана Тодоровић.  

 

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

 

РЕШЕЊЕ 
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О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ЧАЧКУ 

 

 именују се:                                          

представници локалне самоуправе: 

           - Ивона Радојевић 

 - Јелена Гороњић 

 - Мића Мијајловић  

  

 представници запослених: 

- Маја Настић,  

- Дејана Зарић,  

- Тања Вучићевић,  

- Милорад Панић,  

 

12. Скупштина је са 56  гласова за, без гласова против уз 1 уздржани глас,  

донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

 

 именују се: 

 

 за председника: 

            -Борко Радовић, 

 за заменика председника: 

 -Драган Јовановић, 

 за чланове: 

 - Милош Тодосијевић,  

 - Ивана Јањић, 

 - Александар Никитовић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“ 

 

тако што се именују  Јелена Ласица, Биљана Несторовић и Недељка Радосављевић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

тако што се именују Наташа Савићевић Парезановић,  Живорад Которчевић, Весна 

Радовић, Дарко Срнић,  Милко Иконић, Владан Ницовић и Слађана Парезановић. 
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15. Скупштина је са 56  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК 

 

 тако што се именују  Душанка Главоњић, Ђорђе Филиповић,  Маја Савић и Драгиша 

Ковачевић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ  

О    ИМЕНОВАЊУ  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

 именују се представници оснивача: 

- Маја Цвијановић 

 - Марија Јаворац 

 - Сања Сатарић  

 представници запослених: 

 - Наташа Живковић,  

 - Мирјана Јовановић,  

 - Данка Мојић,  

             представници родитеља: 

 - Неда Марић 

 - Слободан Цветковић 

 - Сања Лазовић 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

тако што се именују за председника Маријана Аврамовић, за чланове Невена Јековић  и  

Христина Кнежевић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују за председника Андрија Јанковић,  за чланове Славица Аџић и 

Александар Вукајловић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
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УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК 

 

            именују се , за председника: 

-Душко Планинчић  

 за чланове: 

 -Светлана Чимбур и Дејан Петровић,  

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

            именују се, за председника: 

           -Петар Прелић  

            за чланове: 

 - Крстивоје Дрманац и Мирјана Рацковић,  

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ 

„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ 

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  И ЛУЧАНИ 

 

 именују се, за председника: 

 - Зоран Рајичић  

 за чланове: 

 - Миломир Милетић и Мирослав Пурић,  

  

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ГРАДА ЧАЧКА 

 

  Именују се, за председника: 

            -Александар Јездић   

 за чланове: 

 - Славица Раковић и Светлана Радовановић  

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

 

 Именују се: 

 за председника: 

            -Александар Терзић  



31 

 

 

             за чланове: 

 - Бранисав Вукајловић и Валентина Јаковљевић   

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

 Именују се: 

             за председника:  

            -Бранко Драгићевић   

              за чланове: 

 - Милош Јанковић и Борко Катанић,  

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ 

„КОСТА НОВАКОВИЋ“ У ЧАЧКУ 

 

тако што се  именују,  за председника Љубинка Миленковић,  за чланове Александар 

Вукадиновић  и Нина Никитовић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

„АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“ 

 

тако што се именују за председника Маја Цвијановић, за чланове Биљана Главоњић и 

Весна Недовић.   

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 тако што се именују  Бранко Мајсторовић,  Душанка Чворовић и Милан Савић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК 

  

тако што се именује Владан Поледица. 
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29. Скупштина је са 57  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  

И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

Разрешава се Милица Кувекаловић,  именује се Срђан Бежанић,  разрешава се 

Милица Вељовић, именује се Радојка Даниловић,  разрешава се Татјана Милић,  

именује се Марко Вујовић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА ЧАЧКА 

 

Именују се у Савет родитеља града Чачка, за школску 2020/2021. годину: 

 

1. Представници Предшколске установе „Радост“ Чачак: 

    -  Неда Марић, за члана 

    -  Ивана Ћосић, за заменика члана 

2. Представници Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак: 

    -  Иван Дробњак, за члана 

    -  Ана Вукашиновић, за заменика члана 

3. Представници ОШ „Милица Павловић“ Чачак: 

    -  Дејан Чвркић, за члана 

    -  Биљана Мајсторовић, за заменика члана 

4. Представници ОШ „Вук Караџић“ Чачак: 

    -  Наташа Јањић, за члана 

    -  Јела Крџић, за заменика члана 

5. Представници ОШ „Свети Сава“ Чачак: 

    -  Миладин Плазинић, за члана 

    -  Зорица Тодоровић, за заменика члана 

6. Представници ОШ „Ратко Митровић“ Чачак: 

    -  Жељко Богдановић, за члана 

    -  Милка Мирковић, за заменика члана 

7. Представници ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак: 

    -  Александар Вукајловић, за члана 

    -  Драгана Радоњић, за заменика члана 

8. Представници ОШ „Танаско Рајић“ Чачак: 

    -  Марија Јовић, за члана 

    -  Зоран Зеленовић, за заменика члана 

9. Представници ОШ „Свети ђакон Авакум“ Трнава: 

    -  Марија Митровић, за члана 

    -  Дејан Вељковић, за заменика члана 

10. Представници ОШ „22. децембар“ Доња Трепча: 

    - Богдан Гојковић, за члана 

    - Сандра Урошевић, за заменика члана 

11. Представници ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ Бресница: 

    - Милијана Павлашевић, за члана 
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    - Тодора Дачевић, за заменика члана 

12. Представници ОШ „Божо Томић“ Пријевор: 

    - Бојана Чукановић, за члана 

    - Ивана Луковић, за заменика члана 

13. Представници ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница: 

    - Слађана Мојићевић, за члана 

    - Ивана Глишић, за заменика члана 

14. Представници ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће: 

    - Ивана Жагрић, за члана 

    - Владе Михајловић, за заменика члана 

15. Представници ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина: 

    - Наташа Тутуновић, за члана 

    - Бојана Петровић, за заменика члана 

16. Представници ОШ „Прељина“ Прељина: 

    - Милорад Павловић, за члана 

    - Тијана Словић, за заменика члана 

17. Представници ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци: 

    - Данијела Вучинић, за члана 

    - Марина Јевтовић, за заменика члана 

18. Представници Гимназије у Чачку: 

    -  Весна Станић, за члана 

    -  Ивана Костић, за заменика члана 

19. Представници Машинско-саобраћајне школе Чачак: 

    -  Маријана Чупић, за члана 

    -  Биљана Чекеревац, за заменика члана 

20. Представници Медицинске школе Чачак: 

    -  Снежана Станић, за члана 

    -  Ивана Поповић, за заменика члана 

21. Представници Економске школе Чачак: 

    -  Мирјана Миловановић, за члана 

    -  Вања Пајовић, за заменика члана 

22. Представници Техничке школе Чачак: 

    -  Милош Васиљевић, за члана 

    -  Миливоје Танасковић, за заменика члана 

23. Представници Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак: 

    -  Горан Гојковић, за члана 

    -  Јелена Плазинић, за заменика члана 

 

ххх 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

 Разрешавају се  

- Милан Величковић 

- Данијела Радојевић  

Именују се 
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 - Весна Марић 

- Драган Нешовић 

  

32.  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 ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

 Разрешава Зоран Петровић,  

Именује се Ивана Икодиновић, 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

 Разрешавају се : 

- Гордана Марковић, представник родитеља 

- Биљана Јаковљевић, представник локалне самоуправе  

Именују се: 

 - Жељко Радуловић, представник родитеља 

- Соња Манговић, представник локалне самоуправе 

 

34.   Скупштина је донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „БОЖО ТОМИЋ“ ПРИЈЕВОР 

 

констатује се да је Ивану Јојићу престала је дужност због наступања смрти. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „БОЖО ТОМИЋ“ ПРИЈЕВОР 

 

тако што се именује Славица Кујунџић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

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

 

 З а к љ у ч а к 
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Ycaaja ce tr4sreruraj o u3Bprreuy 6yuera rpaAa r{a.rxa 3a neprroA o4 01.0lr2020.
roArHe ao 30.09.2020. roauHe, y reKcry xojr.r je oA6opnr.rrluN{a AocraBJbeH y MarepLrJany 3a

ceAHI{uy Cxyuurruue.

Marepujal je cacranuu Aeo 3arrr{cHr4Ka.

ABMECETTPEhA TAI{KA:

Cxynruruna je saruu ca 57 rtacoBa 3a, 6es rracosa nporr4B r,r y:.upxaHrrx, AoHeJIa

I1POfPAM
o T43MEHAMA r4 AOIyHAMA rrpOrpAMA KOpr4rIIhErrA CPEACTABA

ByLIETCKO| OOHAA 34. 3AIUTI4Ty XI4BOTHE CPEAr{HE |PAAA r{Ar{KA
v 2020. foAr4Hr4,

y reKcry xojra je o46opnzquMa AocraBJbeH y Mareprjary 3a ceAur{uy ClcynruruHe.

Mareprajzur je cacramu4 Aeo 3arrucHrzra.

ABMECETIIETBPTA TA{KA:

Cxynruruua je sa:rrau ca 57 ruacoBa 3a, 6es rracosa [porr.rB 14 y3ApxaHr4x, AoHeJra

PEIIIErtE
o IIPI4EABJbAILy y JABHy CBOJI4Hy |PAAA r{Ar{KA IOCnOBHE 3fpAAE *

OEJEKTA HALKBANK AI EEOTPM, trl3fPABEHOf HA K.[. BP. 825/1 KO I{AI{AK 14

AEIA K.II. BP. 825/1 KO rIAr{AK, CPA3MEPHO IIOBPIII4HI4 OBJEKTA, y yr.
IZBAPCKOJ EPOJ 1 Y I{AI{KY,

y reKcry xoju je o46opruquMa AocraBrbeH y Marepujwry 3a ce.{Huuy Cxynruruue.

Marepuja-rr je cacranHr{ Aeo 3arrncur4Ka.

***

IlpelceAauaJyhr,3aMeHHK rrpeAceAHr.rra Crqmruruue Aner<can4ap Marcranaonuh je,
oSeupolr 4a je 4nenuupe[, ucqpnJ],eH,3aKJb) rvo rpehy ceAHr.{rly Crynurrrauey 12 catu.

I{eo:rorc ce.4Hr,rue Cxynurrnne je cnulrren.

CKYTIIIITI4HA f PAIA I{AI{KA
Epoj: 06-14412020-l

20.u2I. olc:ro6ap 2020. roAr4He

CEKPETAP

);{

aS

r{auxa,Crluurrune lpaAq r{avxa,


