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   ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ШЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане  28. јануара  2021. 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 63 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја  заседања нису присуствовали одборници  Ирена 

Радивојевић,  Олгица Ракић, Мина Ранковић,  Предраг Радовановић, Петар Јанковић, 

Велимир Илић  и Невена Павловић. 

 

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

обавестила  је  одборница  Олгица Ракић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа,  народна 

посланица Милица Дачић, представници градских управа, известиоци по појединим 

тачкама дневног реда,  представници средстава јавног информисања. 

 

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

записника сa пете седнице Скупштине од  25. и 28. 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 51 гласом  за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са  пете  седнице Скупштине  од  25. и 28. 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: 

 

-Избор једног члана Градског већа града Чачка - и разматра као 2. тачка дневног 

реда 
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Скупштина је са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, прихватила овај 

предлог. 

- Предлог програма коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине 

града Чачка у 2021. години - и разматра као 20. тачка дневног реда 

 

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

предлог. 

   - Престанак мандата секретара Скупштине и предлог за постављење новог 

секретара - и разматра као 22. тачка дневног реда. 

 

Скупштина је са 56 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 60 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о поверавању телевизијског преноса седница Скупштине за 

2021. годину 

 

2. Избор једног члана Градског већа града Чачка 

 

3. Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за Овчар 

Бању на територији града Чачка 

 

4. Предлог одлуке о радном времену „Апотекарске установе Чачак“ Чачак 

 

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

„Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину 

 

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

града Чачка за 2021. годину  

 

7. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и Програм рада Центра 

за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину  

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Народног музеја Чачак за 

2021. годину 

 

9. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању установе 

Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани 

 

10. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 

2021. годину 
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11. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину 

 

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

2021. годину 

 

13. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину 

 

14. Предлог одлуке о допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Градско 

позориште Чачак“ Чачак 

 

15. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада „Градског позоришта  

Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

16. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Центра за пружање 

услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак за 2021. годину 

 

17. Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне 

милиције града Чачка  за 2021. годину 

 

18. Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2019. године  

до 31.12.2019. године 

 

19. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом објеката на кат. 

парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155 и 345/86 све у КО Атеница 

 

20. Предлог програма коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине 

града Чачка у 2021. години 

 

21. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

22. Престанак мандата секретара Скупштине и предлог за постављење новог 

секретара 

 

23. Одборничка питања и одговори    

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о поверавању телевизијског преноса седница  

                           Скупштине за 2021. годину 

 

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

председник Скупштине 

 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Зорица Кнежевић, Марко 

Трнавац, Антонела Луковић,  Милош Марић,  Никола Наумовић и Немања Трнавац 

члан Градског већа. 
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Председник Скупштине је  у току претреса упозорио одборника Милоша 

Марића да се у свом говору држи питања које је на дневном реду. 

 

Пошто одборник Милош Марић није уважио упозорење председника Скупштине 

већ је наставио да говори  о питању  које није на дневном реду, председник Скупштине 

му је на основу члана 150. Пословника изрекао меру опомене. 

  

Пошто је одборник Милош Марић  наставио да говори  о питању  које није на 

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

још једну меру опомене.  

 

 Милош Марић је и после две изречене мере опомене наставио да чини повреду 

Пословника, па му је на основу члана 151. Пословника, председник Скупштине изрекао 

меру одузимања речи и затражио да се удаљи са говорнице, а потом и искључио 

озвучење.  

 

Радивоје Домановић је указао на повреду члана 151. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине се изјаснио, а Радивоје 

Домановић није  био задовољан датим објашњењем, али  није тражио да се Скупштина 

о томе изјасни.   

 

Зорица Кнежевић је указала на повреду члана 143. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине се изјаснио, а Зорица 

Кнежевић није  била задовољна датим објашњењем, али није тражила да се Скупштина 

о томе изјасни.   

 

Драгутин Ђуровић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Драгутин Ђуровић је био задовољан датим објашњењем. 

 

Зорица Кнежевић је указала на повреду члана 143. Пословника, а у вези члана 

151. Пословника по коме је председник Скупштине изрекао меру одузимања речи 

одборнику. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине се изјаснио, а Зорица 

Кнежевић није  била задовољна датим објашњењем, али није тражила да се Скупштина 

о томе изјасни.   

 

Антонела Луковић је по члану 50. Пословника тражила да председник објасни 

примену члана 151. Пословника. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење, а Антонела Луковић је била 

задовољна датим објашњењем. 

 

Радивоје Домановић је указао на повреду  Пословника тврдећи да је, док је 

говорила одборница из његове одборничке групе био  искључен тв пренос 
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У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење.   

 

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

председник Скупштине.  

 

Радивоје Домановић  се јавио по члану 50. Пословника. 

 

Зорица Кнежевић је указала на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине се изјаснио, а Зорица 

Кнежевић није  била задовољна датим објашњењем, али није тражила да се Скупштина 

о томе изјасни.   

 

Председник Скупштине је закључио претрес  и на основу члана 132. став 4. 

Пословника  ставио на гласање Предлог одлуке.  

 

Скупштина је са 43 гласа за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ПОВЕРАВАЊУ ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРЕНОСА СЕДНИЦА  

                           СКУПШТИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука је саставни део записника. 

  

ДРУГА ТАЧКА: Избор једног Члана Градског већа града Чачка 
 

Председник Скупштине је  позвао  градоначелника Милуна Тодоровића да 

предложи кандидата за члана Градског већа. 

 

Милун Тодоровић је предложио кандидата за члана Градског већа, др Ивана 

Глишића и укратко образложио предлог.  

 

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

предложио  састав Комисије за спрвођење избора  једног члана Градског већа и то: 

 

- Николу Наумовић са Изборне листе Александар Вучић – За нашу децу,  

- Владимира Словића, са  Изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка 

партија Србије – Јединствена Србија – Драган Марковић Палма,  

- Радивоја Домановића са Изборне листе Велимир Илић – Нова Србија – 

Народни блок,   

- Марка Трнавца са Изборне листе За Краљевину Србију (ПОКС-МФ). 

- Председавајући Комисије је председавајући Скупштине Игор Трифуновић. 

 

Пошто није било других предлога, Скупштина је са 58 гласова за, без гласова 

против и уздржаних, усвојила предлог и изабрала Комисију за спровођење избора  

једног члана Градског већа. 

 

Радивоје  Домановића са Изборне листе Велимир Илић – Нова Србија 
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 Народни блок,  је напустио Комисију из протеста због поступању председавајућег у 

изрицању мера одборнику  Милошу Марићу. 

 

 Затим се приступило тајном  гласању, тако што је секретар Скупштине 

Мирослав Петковић, прозивао одборнике, а Комисија за спровођење избора им је  

уручивала гласачке листиће.  

 

 Након завршеног гласања председавајући Комисије Игор Трифуновић је  

саопштио да је гласало 60 одборника, да није употребљено 15 гласачких листића, да 

није било неважећих гласачких листића. За предлог  је било 57 гласова,  а против 3. 

. 

 Председавајући је, на основу резултата гласања, констатовао да је предложени 

кандидат др Иван Глишић са 57 гласова за,  и 3 гласа против, изабран за члана Градског 

већа града Чачка.  

 

Затим је новом члану Градског већа честитао на избору и истовремено се 

захвалио на сарадњи досадашњем члану Градског већа  Милану Лукићу. 

 

Решења о престанку мандата, односно избору за члана Градског већа су саставни 

део записника. 

 

Зорица Кнежевић је указала на повреду члана 148. Пословника. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине се изјаснио, а Зорица 

Кнежевић није  била задовољна датим објашњењем, али није тражила да се Скупштина 

о томе изјасни.  

  

Радивоје Домановић  се јавио по члану 50. Пословника, и питао због чега 

поједини чланови  Градског  већа никада не присуствују  седницама Скупштине. 

 

На  примедбу је одговорио Игор Трифуновић, председник Скупштине. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне 

                  регулације за Овчар Бању на територији града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

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

Никола Наумовић, Антонела Луковић, Петар Јанковић и Радивоје Домановић. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

 Затим се за реч, по члану 50. Пословника, јавио Радивоје Домановић. 
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 Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине је закључио 

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

дану за гласање. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о радном времену „Апотекарске установе 

                      Чачак“ Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Сања Симовић, директор 

„Апотекарске установе Чачак“.  
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Радивоје Домановић и Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

Сања Симовић, директор „Апотекарске установе Чачак“ захвалила се 

учесницима у претресу на изнетим похвалама.  

 

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. 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на План и Програм рада  

                Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину 

 

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

представник Установе за КОД „Коста Новаковић“. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Ивана Вукајловић, овлашћени представник Савета за 

социјалну заштиту и остале друштвене делатности, Зорица Кнежевић и Радивоје 

Домановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Весна Ковачевић, 

представник Установе за КОД „Коста Новаковић“. 

 

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

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

обавити у дану за гласање. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Центра  

                   за социјални рад града Чачка за 2021. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Антонела Луковић, Миладинка 

Ђукић и Радивоје Домановић. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Бранимирка 

Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града 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. 

 

СЕДМА ТАЧКА Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и 

                  Програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Тања Аћимовић, 

директор Центра за стручно усавршавање Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Дејан Пејовић, Милош Папић, члан Градског већа, и 

Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

 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 Програм рада Народног 

                            музеја Чачак за 2021. годину 

 

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

Народног музеја Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић, Радивоје Домановић и Драгутин 

Ђуровић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Делфина Рајић, 

директор Народног музеја 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: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о  

                                организовању установе Међуопштински историјски  

                                архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

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. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                          Међуопштинског историјског архива за град Чачак 

                          и општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Лела Павловић, 

директор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани. 

   

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. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                             Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. годину 

 

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

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић и Слободан Бајић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Бранко Ћаловић, 

директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 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. 

 

     ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

                                        Дома културе  Чачак за 2021. годину 

 

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

директор Дома културе Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Надица Никетић, Радивоје Домановић, Дејан 

Пејовић, Антонела Луковић, Неда Шутић, Марко Трнавац и Невена Кујунџић. 

 

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

 

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

директор Дома културе Чачак. 
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Зорица Кнежевић се јавила за реч на основу члана 50. Пословника. 

 

На њено питање одговорио је председник Скупштине. 

 

За реч су се затим јавили Славица Драгутиновић, члан Градског већа и Владан 

Милић, заменик градоначелника. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада Градске  

                                        библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је др Богдан Трифуновић, 

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“.     
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић и Дејан Пејовић. 

 

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

Трифуновић, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“. 

 

 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. 

 

ХХХ 

 

 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 20 минута. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о допуни 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. 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић и Радивоје Домановић. 

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности. 

 

 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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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                       „Градског позоришта  Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

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

директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак.   
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Ивана Лукић Дачовић и 

Антонела Луковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Братислав Јанковић, 

директор „Градског позоришта 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: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план  

                                          рада Центра за пружање услуга социјалне заштите  

                                          „Зрачак“ Чачак за 2021. годину 

 

 

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

представник Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Ивана Вукајловић, Антонела 

Луковић, Гордана Марјановић и Радивоје Домановић. 

 

У току претреса за реч се јавила Ивана Вукајловић на основу члана 50. 

Пословника. 

 

Антонела Луковић је искористила право на реплику, у вези дискусије Иване 

Вукајловић. 

 

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

 

На питања и примедбе у току претреса одговарао је Немања Трнавац, члан 

Градског већа  и Милка Ерић, представник Центра за пружање услуга социјалне 

заштите „Зрачак“ Чачак. 

 

 Ивана Вукајловић се више пута јављала за реч по члану 50. Пословника. 

 

 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 Годишњи  

                                   план рада Комуналне милиције града Чачка  за 2021. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Милена Јовановић, 

начелник Комуналне милиције града Чачка.   

   

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Ивана Вукајловић. 

 

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

начелник Комуналне милиције града 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. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за  

                                            период од 01.01.2019. године  до 31.12.2019. године 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар  Пајовић, 

директор  Дома здравља Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Раденко Лазић,  Радивоје 

Домановић, Драган Бисенић, Антонела Луковић, Ивана Лукић Дачовић, и Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

Зорица Кнежевић, је на основу члана 145. Пословника искористила право на 

реплику. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Александар  Пајовић, 

директор  Дома здравља 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 решења о прибављању у јавну својину изградњом  

                                                објеката на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155  

                                                и 345/86 све у КО Атеница 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

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. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог програма коришћења буџетског фонда за заштиту  

                                        животне средине града Чачка у 2021. години 



13 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Мирјана Ђоковић 

помоћник градоначелника за област заштите животне средине. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су учествовали  Радивоје Домановић, Драган Бисенић, Антонела 

Луковић, Бојана Вујовић, и Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

Драган Бисенић, је на основу члана 145. Пословника искористио право на 

реплику. 

 

Милан Бојовић је одговорио на реплику. 

 

Зорица Кнежевић је указала на повреду члана 147. Пословника. 

 

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

Зорица Кнежевић није била задовољна одговором, али није  тражила да се Скупштина о 

томе изјасни. 

   

Антонела Луковић је указала на повреду члана 147. Пословника. 

 

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

Антонела Луковић није била задовољна одговором, али није  тражила да се Скупштина 

о томе изјасни.   

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Мирјана Ђоковић 

помоћник градоначелника за област заштите животне средине.  

 

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

 

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

претрес у начелу. 

 

Председавајући Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и 

обавестио Скупштину да на Предлог програма нема поднетих амандмана, закључио 

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

дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска 

                                               питања 

 

  Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Гордана Крљанац 

председник  Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања и  изнела предлоге 

које је Комисија утврдила на седници одржаној  27. јануара  2021. године и то: 

 

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

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

 

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

предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 
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2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора 

ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак 
 

 Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  

 

Пошто се у претресу 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: Престанак мандата секретара Скупштине и предлог  

                                                   за постављење новог секретара 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Мирослава Петковића,  

секретар Скупштине града који је обавестио Скупштину да подноси оставку на 

дужност секретара Скупштине града Чачка, због одласка на нову дужност, обратио се 

одборницима, и захвалио на досадашњој сарадњи.  

 

Председник Скупштине је констатовао престанак мандата секретара Скупштине. 

 

    Решење о престанку мандата секретара је саставни део записника. 

 

    Председник Скупштине је затим предложио Владимира Романдића, 

дипломираног правника за секретара Скупштине града Чачка и образложио поднети 

предлог.  

 

    Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

     У претресу су учествовали  Стефан Радовановић, Радивоје Домановић, 

Слободан Бодић, Милан Бојовић, помоћник градоначелника и Милица Дачић, народни 

посланик.  

 

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

да утврди број присутних одборника. 

 

    Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 51 одборник. 

 

            Председник Скупштине је констатовао да постоји кворум за пуноважно 

одлучивање и ставио на гласање предлог за новог секретара Скупштине. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ЧАЧКА, 

 

тако што се поставља Владимир Романдић, дипломирани правник за секретара 

Скупштине града Чачка. 

 

 Решење је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

 Антонела Луковић се изјаснила да је задовољна достављеним одговором. 

 

  Ивана Вукајлоић се изјаснила да није задовољна достављеним одговором, али 

није тражила допуну одговора. 

 

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

 

 За реч се јавила Гордана Марјановић:  

 „Пре неколико година поставила сам одборничко питање легалности изграђених, 

боље рећи склепаних гаража и запуштеног празног објекта у дворишту зграде Девет 

Југовића 14, 16 а неуређење и дивљи дворишни простор је и иза зграда од Солида до 

улаза 14. Разноврстан материјал разних боја и облика од којих су склепани разни 

објекти заузима велики део дворишног простора наведених зграда. Објекти имају 

различиту намену, замишљени као гараже сада су ко зна шта, а у некима се паркирају 

кола. Постоје ту и велелепни метални објекти – гараже испред којих су често 

паркирани власници који на тај начин додатно одузимају простор. Знајући да је пре 

више година донесен закон о уклањању нелегалних гаража на територији Града, питамо 

се да ли су ови објекти из те категорије. Ако јесу, зашто још увек стоје? Овај простор 

који се налази у центру града станари би осмислили као простор за активности деце и 

одраслих. Овом упиту придружили су се и станари зграда у Кужељевој од почетка до 

краја улице и са леве и десне стране, жалећи се на неуређен, мрачан, блатњав и 

непријатан простор.“ 

 

 За реч се јавио Радивоје Домановић и поставио следећа одборничка питања: 

1. „Да ли град Чачак има заштититника грађана? 

2. Да ли је депонија „Дубоко“ добила сагласност оснивача да прими смеће из 

Потпећкој језера?“ 

х х х 

 

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

реда,  у 22 сата и 30 минута,  на основу члана 132. став 3. Пословника, одредио дан за 

гласање одмах истог дана, па је  позвао Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 49 одборника. 

 

        Председник Скупштине је констатовао да постоји кворум за пуноважно 

одлучивање. 

 

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

није изјаснила после закљученог претреса.   

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

  

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

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ОВЧАР БАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

  

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

 

ОДЛУКУ 

 О РАДНОМ ВРЕМЕНУ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА 

КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ . 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је са 49 гласова за, без гласова против, и уздржаних,  донела 

 

ОДЛУКУ 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

    

СЕДМА ТАЧКА:  

 

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

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ОСМА ТАЧКА:  

 

 Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

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 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ 

МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  

  

 Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

   

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ 

„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ДОМА КУЛТУРЕ  ЧАЧАК 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 49 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

  

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

 

ОДЛУКУ 

 О ДОПУНИ 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. 

. 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „ГРАДСКОГ 

ПОЗОРИШТА  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:  

 

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

 

ОДЛУКУ 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА 

ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

ОДЛУКУ  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ ГРАДА 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 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 Усваја се Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак  за период од 01. 01. 

2019. године до 31. 12. 2019. године,  у тексту који је усвојио Управни одбор Дома 

здравља „Чачак“  Чачак, на седници одржаној 26. новембра 2020. године број  235/99-2  

и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

 О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКАТА НА КАТ. 

ПАРЦЕЛАМА БР. 345/85, 345/154, 345/155 И 345/86 СВЕ У КО АТЕНИЦА, 

 

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

 

 Решење је саставни део записника. 



20 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

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

у начелу. 

 

Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ,  

  

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

 

 Програм  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

1.  a)  Скупштина је   је са 47  гласова за, без гласова против и уздржаних 

донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЈЕДНОМ ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

тако што је Стојану Савићу престао је мандат због одласка у пензију. 

  

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Наташа Плазинић. 

 

2. Скупштина је са 49  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Ивана Кићановић,  а именује Јелена Пуреновић. 

 

  Решења су саставни део записника. 

 

      За реч се затим јавила Лидија Јакшић која је обавестила Скупштину да подноси 

оставку на место одборника у Скупштини града. 

 

Председник Скупштине је констатовао престанак мандата одборника. 

 

 Решење о престанку мандата je саставни део записника. 
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