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   ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ПЕТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 25. и 28. децембра  2020. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

Седница је почела у 10 сати и 10 минута.  

 

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

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку, према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 50 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници  Ирена Радивојевић,  Славољуб Пипер, Олгица Ракић, Гордана Крљанац,  

Драган Уљаревић, Маријана Глишић  и Невена Павловић. 

 

У складу са чланом 122 Пословника   о спречености  да присуствују седници, 

обавестили су  одборници  Ирена Радивојевић,  Славољуб Пипер, Олгица Ракић, 

Гордана Крљанац,  Драган Уљаревић, Маријана Глишић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа,  народни 

посланици Милица Дачић, Биљана Јаковљевић и Марко Парезановић, представници 

градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда,  представници 

средстава јавног информисања, као и представници удружења грађана „Поплављени 

1965- 2014“  

 

 За реч се јавио одборник Радивоје Домановић, који је подсетио да  је на 

предходној седници речено да ће бити размотрена могућност одржавања седнице у 

неком другом простору,  у већој сали, као што је Дом културе, како би се испоштовале 

све мере које су препоручене због сузбијања ширења епидемије корона вируса. 

 

 У вези са изнетом примедбом објашњење је дао Игор Трифуновић, председник 

Скупштине који је истакао да су у скупштинској сали  ипак најбољи услови за 

поштовање мера за спречавање епидемије. 

 

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

записника сa четврте седнице Скупштине од  10. децембра 2020. године, достављен 

ради усвајања.  

 

 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 49 гласова за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 
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 Усваја се извод из записникa са четврте  седнице Скупштине  од  10. децембра    

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 изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта и разматра као 22. тачка дневног реда 

 

Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

 

- Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом крака 

атмосферске канализације из круга ПУ Чачак преко кп. бр. 438/2 и 2178 КО 

Чачак и разматра као 23. тачка дневног реда 

 

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

предлог. 

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

гласање предложени дневни ред у целини. 

 

Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину 

 

2. Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију 

града Чачка 

 

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

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

правобранилаштва града Чачка за 2021. годину 

 

4. Предлог одлуке о симболу града Чачка 
 

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

до 30.09.2020. године 

 

6. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ 

Ужице за 2021. годину 

 

7. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље 

за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину 
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8. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ 

Чачак за 2021. годину 

 

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

„Водовод“ Чачак за 2021. годину 

 

9. Измена и допуна Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. 

годину  

 

10. А) Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града Чачка број 

06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године о давању сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године 

 

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

„Комуналац“ Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. године 

 

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

„Комуналац“  Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на 

површинама јавне намене за период 1.01. – 31.12.2021. године  

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада за период 1.01. – 31.12.2021. године  

 

д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности ЗОО 

хигијене за период од 1.01. до 31.12.2021. године 

 

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

Мрчајевци за 2021. годину 

 

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

„Моравац“  Мрчајевци за 2021. годину 

 

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

површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину  

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину  

 

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

површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног 

места Мрчајевци за 2021. годину 

 

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

зеленило“ Чачак за 2021. годину 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину 

 

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

површина у граду Чачку за 2021. годину 

 

14. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план пословне 

стратегије и развоја  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  за период 2021- 2023 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак за 2021. годину 

 

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

Чачак за 2021. годину 

 

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

„Чачак“ Чачак  за 2021. годину 

 

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

Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и 

развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града 

за 2021. годину 

 

г) Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину 

 

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

организација Чачка“ за 2021. годину 

 

18. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада д.о.о. „Научно 

технолошки парк“ Чачак за 2021. годину 

 

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

Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину 

 

20. Предлог програма о Изменама програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије 

града Чачка за 2020. годину  

 

21. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм пословања и 

Плана рада „Градске стамбeне агенције“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о обезбеђивању предуслова за учешће на пројекту „Подршка 

Европске уније социјалном становању и активној инклузији“  

 

22. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за 
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уређивање грађевинског земљишта 

 

23. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом крака атмосферске  

канализације из круга ПУ Чачак преко кп. бр. 438/2 и 2178 КО Чачак 

 

24. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

25. Одборничка питања и одговори  

  

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. 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 Ило Михајловски, као овлашћени представник  

надлежног радног тела и одборник, Снежана Ристановић, овлашћени представник 

удружења „Поплављени 1965 - 2014“, Милан Бојовић помоћник градоначелника за 

локану самоуправу и инфраструктуру, Анђелка Новаковић, Велимир Илић, Ђорђе 

Пејак, Драган Бисенић, Ивана Вукајловић, Иван Рвовић, Радивоје Домановић, Ивана 

Лукић Дачовић, Дејан Пејовић, Никола Наумовић, Антонела Луковић, Стаменко 

Раденковић, Надица Никетић, Славко Борисављевић, Зорица Кнежевић, Раденко Лазић, 

Радивоје Мијаиловић, Миладинка Ђукић, Бојана Вујовић, Милош Марић, Мирјана 

Ђоковић, помоћник градоначелника, Немања Трнавац, члан Градског већа, Драгутин 

Ђуровић, Радован Шеварлић, Славица Драгутиновић, члан Градског већа и Марко 

Парезановић, народни посланик. 

 

Слободан Бодић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Слободан Бодић није тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Милош Марић   није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

У току претреса за реч се јавила Анђелка Новаковић која је на основу члана 145. 

Пословника искористила право на реплику. 

 

Никола Наумовић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Никола Наумовић   није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Радивоје Домановић је указао на повреду члана 148. Пословника. 
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Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Милош Марић   није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Ивана Вукајловић је на основу члана 145. Пословника искористила право на 

реплику. 

 

За реч се затим по члану 50. Пословника јавила Зорица Кнежевић. 

 

Слободан Бодић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

Никола Наумовић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Никола Наумовић   није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

За реч се се по члану 50. Пословника јавио Радивоје Домановић. 

 

Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Милош Марић није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Радивоје Домановић је указао на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је упозорио одборника Радивоја Домановића да се са 

скупштинске говорнице обраћа са уважавањем. 

 

Пошто одборник Радивоје Домановић није уважио упозорење председника 

Скупштине, председник Скупштине му је на основу члана 150. Пословника изрекао 

меру опомене.  

 

Одборник Радивоје Домановић је напустио говорницу, али је наставио расправу, 

па му је на основу члана 150. Пословника, председник Скупштине изрекао још једну 

меру опомене због добацивања са места.  

 

Затим се за реч на основу члана 50. Пословника јавила Антонела Луковић. 

 

Председник Скупштине је упозорио одборницу Антонелу Луковић да не 

злоупотребљава право по члану 50. Пословника и да у форми одборничких питања 

може тражити одговоре за сва питања која је интересују.  

 

По основу члана 50. Пословника за реч се јавила Зорица Кнежевић. 

 

Председник Скупштине је цитирао члан 50. Пословника и указао да  се 

одборница Зорица Кнежевић није јавила за реч у складу са овим чланом.  

 

После краће дискусије, у вези са изреченом примедбом председник Скупштине 

је дао објашњење, а Зорица Кнежевић није  тражила да се Скупштина о томе изјасни. 
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 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 на основу члана 132. 

Пословника  ставио на гласање Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину, у 

начелу.  

 

Председник Скупштине је замолио Службу да утврди број присутних 

одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 53 одборника. 

 

Скупштина је једноглaсно, донела Одлуку у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да је на Предлог одлуке амандман поднео одборник Никола Наумовић. 

 

Савет за буџет и финансије и Градско веће су прихватили поднети амандман, па 

постаје саставни део Предлога одлуке и Скупштина се о њему посебно  не изјашњава. 

 

Aмандман 1 на члан 3.  је поднео одборник Драган Бисенић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине. 

 

Aмандман 1 на члан 4.  је поднео одборник Драган Бисенић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине. 

 

Амандман 2 на члан 4.  је поднео одборник Драган Бисенић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине. 

 

Амандман 3 на члан 4. који је поднео одборник Драган Бисенић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине. 

 

Амандман 4 на члан 4.  је поднео одборник Драган Бисенић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине. 

 

Амандман 5 на члан 4.  су поднели одборници Драган Бисенић и Владимир 

Савковић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине. 
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Амандман 6 на члан 4.  је поднео одборник Драган Бисенић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине. 

 

Амандман 7 на члан 4.  је поднео одборник Драган Бисенић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине 

 

Амандман 8 на члан 4.  је поднео одборник Драган Бисенић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине. 

 

Амандман 9 на члан 4.  је поднео одборник Драган Бисенић. 

 

Савет за статут, друге прописе и организацију је одбацио поднети амандман јер 

није у складу са чланом 174. Пословника о раду Скупштине. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у појединостима и на основу члана 

132. Пословника ставио на гласање Предлог одлуке у целини. 

 

Скупштина је са 51 гласом за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

са изменом насталом прихватањем амандмана. 

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

 Председник Скупштине је на основу члана 112. Пословника обавестио да ће 

Скупштина наставити рад и после 18 сати.  

 

 Председседник Скупштине је затим на основу члана 159. Пословника, у 15 сати 

и 45 минута одредио паузу у раду Скупштине до 17 сати и 15 минута. 

 

Скупштинa je наставила рад у   17 сати и 15 минута. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 

                              за територију града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за финансије.  
 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовао Марко Трнавац. 
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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, председавајући Скупштине је закључио 

претрес у начелу. 

 

Председавајући Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и 

обавестио Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, закључио 

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

дану за гласање. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог кадровског плана градских управа града Чачка, Службе 

                             за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града 

                             Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2021. годину 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Марко Трнавац, Милош Марић, 

Никола Наумовић и Антонела Луковић. 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о симболу града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу је учествовао Марко Трнавац. 

 

Председавајући Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и 

обавестио Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, закључио 

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

дану за гласање. 

 

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

                           за период од 01.01. до 30.09.2020. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Биљана Ђуровић, 

представник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу је учествовао Никола Наумовић. 

 

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. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                               ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Недељко Милосављевић, 

представник ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Зорица Кнежевић, Драган 

Бисенић и Радивоје Домановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Недељко 

Милосављевић, представник ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

 

 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: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                                   ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

     помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2021. годину 

 

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

„Рзав“ Ариље.   
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Никола Наумовић, Драган Бисенић и Милан Бојовић. 

 

За реч се затим по члану 50. Пословника јавио Драган Бисенић. 

 

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

директор ЈП „Рзав“ Ариље, као и Милан Бојовић који је дао допунска објашњења. 

 

 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: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                                 ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 

    ЈКП „Водовод“ Чачак за 2021. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Зоран Пантовић, 

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Радивоје Домановић и Милан 

Бојовић. 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ 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: Измена и допуна Извештаја о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак 

                                за 2019. годину  

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Зорица Кнежевић и Милош 

Марић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је др 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. 

 

Милош Марић је указао на повреду члана 148. став 2. Пословника. 

 

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

Милош Марић   није  тражио да се Скупштина о томе изјасни. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке Скупштине града  

                                     Чачка број 06-39/2020-I од 21. и 22. маја 2020. године о давању 

                                      сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ 

                                      Чачак број 138/3 од 11. маја 2020. године 

 

                   Б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног  

                        одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 140/5 од 30. јуна 2020. године 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

   

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

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

гласање. 

 

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

                                              пословања ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

    помоћи ЈКП „Комуналац“  Чачак за 2021. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на 

    површинама јавне намене за период 1.01. – 31.12.2021. године  

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на П рограм сакупљања комуналног  

   отпада за период 1.01. – 31.12.2021. године  

 

д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности ЗОО  

    хигијене за период од 1.01. до 31.12.2021. године 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Саша Петровић, Радивоје Домановић, Антонела 

Луковић, Милош Марић и Славица Драгутиновић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је др 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. 

 

За реч се затим по члану 50. Пословника јавила Антонела Луковић.  

 

Председник Скупштине јој је одговорио да, пошто је већ закључио претрес, 

питање за директора ЈКП „Комуналац“ Чачак достави у форми одборничког питања. 

 

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

                                             ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 

    ЈКП „Моравац“  Мрчајевци за 2021. годину 

 

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

    површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину  

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

    отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2021. годину  
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д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања  

    површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју  

    насељеног места Мрчајевци за 2021. 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 Радивоје Домановић, Антонела Луковић и 

Миладинка Ђукић. 

 

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. 

 

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

                                            ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину 

 

    б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења    

    буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину 

 

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

    површина у граду Чачку за 2021. 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 Радивоје Домановић, Антонела Луковић и Бојана 

Вујовић. 

 

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

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 

 

За реч се затим  јавио Милан Бојовић помоћник градоначелника који је дао 

допунска објашњења, 

 

 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. 

 

 На основу члана 157. Пословника о раду, председник Скупштине је прекинуо 

седницу у  22 сата и обавестио одборнике да је наставак седнице у понедељак  28. 

децембра 2020. године у 10 сати. 

 

ХХХ 
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Скупштина је наставила рад у понедељак  28. децембра 2020. године у 10 сати. 

 

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

Игор Трифуновић,  председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председавајући Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  

према обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 38 одборника и 

да постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Ирена Радивојевић,  Славољуб Пипер, Олгица Ракић, Слободан Бајић, 

Гордана Крљанац,  Драган Уљаревић, Биљана Миладиновић, Предраг Радовановић, 

Дарко Василић, Маријана Глишић  и Невена Павловић. 

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни план  

                                              пословне стратегије и развоја  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  

                                              за период 2021- 2023 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг  

    сервис“ Чачак за 2021. годину 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Сања Ћаловић, Зорица Кнежевић, Ило Михајловски, 

Радивоје Домановић, Владимир Словић, Антонела Луковић, и Драган Бисенић. 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

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

                                            ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи 

    ЈКП „Чачак“ Чачак  за 2021. годину 

 

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

ЈКП „Чачак“ Чачак.   
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Бранка Павловић и Владимир Савковић. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Данко Ћаловић, 

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

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

                                              ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

     помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и  

    развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији  

    града за 2021. годину 

 

г) Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак.   
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Антонела Луковић, Драган 

Бисенић, Велимир Илић и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

У току претреса за реч се јавио Милош Марић по основу члана 50. Пословника и 

истовремено је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

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

томе изјасни.   

 

Слободан Бодић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Слободан Бодић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Велимир Илић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Велимир Илић је био задовољан одговором, па није  тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.   

 

Слободан Бодић је поново указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Слободан Бодић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   
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Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

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

томе изјасни.   

 

Никола Наумовић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Никола Наумовић је био задовољан одговором, па није  тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.   

 

Велимир Илић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Велимир Илић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Слободан Бодић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Слободан Бодић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

Драгутин Ђуровић се јавио за реч на основу члана 50. Пословника. 

 

Слободан Бодић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Слободан Бодић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Велимир Илић је искористио право на реплику, у вези дискусије Слободана 

Бодића. 

Слободан Бодић је поново указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Слободан Бодић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

На основу члана 50. Пословника за реч се јавио Радивоје Домановић. 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је затим дао појашњења у вези питања која су се 

односила на радове у улици Раденка Јањића. 

 

Затим се за реч јавила Зорица Кнежевић која је указала на повреду члана 148. 

Пословника. 

 



17 

 

 

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

Зорица Кнежевић  није  тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

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

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

дану за гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада ЈУ 

                                               „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину 

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак. 

   

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ивана Вукајловић, као овлашћени представник 

радног тела, Зорица Кнежевић, Марина Ђурић, Антонела Луковић, Владимир 

Савковић, Никола Наумовић, Радивоје Домановић, Стефан Радовановић и Милан 

Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада д.о.о.  

                                            „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину 

 

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

директор „Научно технолошки парк“ Чачак.. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић и Дејан Пејовић. 

 

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

директор „Научно технолошки парк“ Чачак. 
 

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

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

дану за гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и  

                                             Финансијски план Установе за физичку културу Спортски  

                                             центар „Младост“ Чачак за 2021. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је   Милош Стеванић, 

директор Спортског центра „Младост“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ивана Вукајловић, Радивоје Домановић и Зорица 

Кнежевић. 

 

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

директор Спортског центра „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. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог програма о Изменама програма мера подршке за  

                                         спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

                                         развоја за подручје територије града Чачка за 2020. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Бојан Гавриловић, 

представник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Мина Ранковић и Радован 

Шеварлић. 

 

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 на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи  

                                                    програм пословања и Плана рада „Градске стамбeне  

                                                    агенције“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о обезбеђивању предуслова за учешће на пројекту „Подршка  

    Европске уније социјалном становању и активној инклузији“  

 

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

директор „Градске стамбене агенције“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Драгутин Ђуровић и Драган Бисенић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Бранкица Јелић, 

директор „Градске стамбене агенције“ Чачак. 



19 

 

 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о  

                                                   утврђивању доприноса за уређивање грађевинског  

                                                   земљишта 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину  

                                                   изградњом крака атмосферске канализације из круга 

                                                   ПУ Чачак преко кп. бр. 438/2 и 2178 КО Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно 

                                                        имунитетска питања 

 

  Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Радивоје Мијаиловић, 

заменик председника  Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

Заменик председника Комисије је изнео предлоге које је Комисија утврдила на 

седници одржаној  24. децембра  2020. године и то: 

 

 1. а) Предлог решења о престанку мандата једном члану Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско 

зеленило“ Чачак 

 

б) Предлог решења о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ 

Чачак 

 

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

Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак 
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3. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора 

Центра за стручно усавршавање Чачак  

 

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора 

„Апотекарске установе Чачак“   
 

 Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  

 

 У претресу је учествовао Милош Марић. 

 

Пошто се више 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. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА: Одборничка питања и одговори 

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

 Петар Јанковић се изјаснио да је задовољни достављеним одговором.. 

 

  Драган Бисенић се изјаснио да није задовољни достављеним одговором, па је 

допунио питање о разлогу сече бреза на простору градске рупе јер лично сматра да ово 

дрвеће није требало сећи  иако су то тражили власници локала који се ту налазе. Питао 

је какав је став стручне комисије у вези са овим. 

 

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

 

 За реч се јавила Снежана Аврамовић и поставила питање директору Водовода, 

када се планира наплата услуге потрошње воде на Љубић кеју. Такође је питала да ли 

постоје проблеми  и који су, у наплати осталих комуналних услуга,  као и да ли се 

размишља о увођењу обједињене наплате свих комуналних услуга,  јер би то за грађане 

било од великог значаја.  

 

 За реч се јавила Ивана Вукајловић и поставила питање начелници Комуналне 

милиције колико је било пријава грађана на несавесно  поступање појединаца  у МЗ 

Сајмиште, где се стварају дивље депоније и оставља разни отпад на саобраћајницама и 

јавним површинама и шта је било са записницима који су тада сачињавани јер је 

очигледно да и поред реаговања грађана на овом простору и даље појединци праве лом 

и сметлиште и узнемиравају становништво Сајмишта. Такође је питала зашто није 

добила одговор од начелника Градске управе за инспекцијски надзор  на питање 

постављено на прошлој седници Скупштине. 

 

х х х 

 

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

реда,  у 15 сати и 35 минута,  на основу члана 132. став 3. Пословника, одредио дан за 

гласање одмах истог дана, па је  замолио Службу да утврди број присутних одборника. 
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 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 49 одборника. 

 

        Председник Скупштине је констатовао да постоји кворум за пуноважно 

одлучивање. 

 

 Скупштина се најпре изјаснила о захтеву Милоша Марића да Скупштина одлучи 

да ли је у раду по 16. тачки дневног реда повређен  члан 148 Пословника.  

 

 Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника 

 

Приликом изјашњавања, за није било  гласова, 48  гласова је било против, није 

било уздржаних, па је председник констатовао  да је Скупштина одлучила да члан 148. 

Пословника  није повређен. 

 

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

није изјаснила после закљученог претреса.   

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

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

у начелу. 

 

Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА, 

      

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

  

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

 

   КАДРОВСКИ ПЛАН 

ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 План  је саставни део записника. 

  

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 
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Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела одлуку у 

начелу. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О СИМБОЛУ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 47  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. 09. 2020. године, у тексту који је саставни део овог закључка и 

који је утврдило Градско веће града Чачка  на седници одржаној 8. децембра 2020. 

године,  број 06-182/2020-III, а  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

    

СЕДМА ТАЧКА:  

 

  а) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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б) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ОСМА ТАЧКА:  

 

 а) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

  

 Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

З а к љ у ч а к 

 

Усвајају се Измене и допуне Извештаја о пословању Јавног комуналног 

предузећа «Комуналац» Чачак  за 2019. годину, у тексту који је усвојио Надзорни одбор  

Јавног комуналног предузећа  «Комуналац» Чачак  на седници одржаној 14. септембра 

2020. године, број 144/1 и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.  

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  

  

 а) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 
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О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 

 06-39/2020-I ОД 21. И 22. МАЈА 2020. ГОДИНЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 138/3 ОД 11. 

МАЈА 2020. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 140/5 ОД 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

в) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД 1.01. – 31.12.2021. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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г) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 1.01. – 31.12.2021. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

д) Скупштина је  са 46 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

ЗОО ХИГИЈЕНЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.01. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

а) Скупштина је  са 46 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

в) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ,  

 

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

 

г) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА  

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

д) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 б) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 в) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 
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ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

  

 а) Скупштина је  са 46 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

ЗА ПЕРИОД 2021 – 2023  

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 б) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

  а) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 б) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ 

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

    

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

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 а) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 46 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 

БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ,  

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

в) Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

г) Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

Програм у начелу. 

 

Скупштина је  са 47 гласова за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

П Р О Г Р А М 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Програм  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 
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Скупштина је са 46  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈУ 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

   

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 47  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА Д.О.О. 

„НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 47  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 47 гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела Програм 

у начелу. 

 

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

 

 П Р О Г Р А М 

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 

ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ,  

  

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

 а) Скупштина је  са 48 гласова за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

б) Скупштина је  са 48 гласова за, без гласова против и уздржанх, донела   

 

О Д Л У К У 

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРЕДУСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТУ 

„ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ 

И АКТИВНОЈ ИНКЛУЗИЈИ,  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  

 

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

 

 О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, 

   

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ КРАКА 

АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ КРУГА ПУ ЧАЧАК 

ПРЕКО КП. БР. 438/2 И 2178 КО ЧАЧАК, 

    

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:  
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1. a)  Скупштина је   донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЈЕДНОМ ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

тако што је Анђелији Милојковић престао је мандат због наступања смрти. 

  

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Драгица Јуковић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

 УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Горан Белопавловић,  а именује Горан Гороњић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Бранко Мајсторовић,  а именује Славица Златичанин.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

„АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“ 

 

тако што се разрешава Маја Цвијановић, а именује Весна Бојовић. 

 

  Решења су саставни део записника. 

 

  

* * * 
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