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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ДЕСЕТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 19.  августа  2021. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

Седница је почела у 10 сати и 5 минута.  

 

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

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

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

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 44 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја заседања нису присуствовали одборници  Ирена 

Радивојевић, Неда Шутић, Славољуб Пипер, Стефан Радовановић, Слободан Бајић, 

Драган Уљаревић, Ивана Вукајловић, Биљана Миладиновић, Предраг Радовановић, 

Дејан Пејовић, Надица Никетић, Дарко Василић, Др Маријана Глишић, Видосава 

Ђуракић,  Милош Обреновић, Горан Петковић, Невена Павловић, Марко Трнавац, 

Драган Бисенић и Владимир Савковић.   

 

Одсуство са седнице су оправдале Др Маријана Глишић и Видосава Ђуракић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали Градоначелник, 

Заменик градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, 

представници градских управа, известиоци по појединим тачкама дневног реда и 

представници средстава јавног информисања.   

 

  Председник Скупштине је  обавестио одборнике да им је извод из записника сa 

девете седнице Скупштине од 29. и  30. јуна 2021. године, достављен ради усвајања.  

 

 Питао је да ли има примедаба на извод из записника.  

  

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

записника са 9. седнице Скупштине од 29. и  30. јуна 2021. године,  на гласање. 

 

 Скупштина је са 41 гласом за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са девете  седнице Скупштине  од  29. и  30. јуна 

2021. године, без примедаба. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике, да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу.  
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Пошто  није било других предлога, председник Скупштине је ставио на гласање 

предложени дневни ред. 

 

Скупштина је са 40 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о давању сагласности за закључивање Анекса I уговора о 

удруживању средстава за изградњу бране и акумулације «Ариље – профил 

Сврачково»  

 

2. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. године до 

30.06.2021. године 

 

3. Предлог одлуке о изменама Одлуке о боји и начину означавања возила и 

пловила и опреми комуналне милиције 

 

4. Предлог одлуке о именовању Градске комисије за изборе у месним заједницама 

 

5. Одборничка питања и одговори    

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности за закључивање Анекса I   

                            уговора о удруживању средстава за изградњу бране и 

                            акумулације «Ариље – профил Сврачково»  

 

 Уводно излагање поднеo је Милош Радовановић, извршни директор 

ЈВП“Србијаводе“. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Радивоје Домановић, Драгутин Ђуровић, Зорица 

Кнежевић, Никола Наумовић, Антонела Луковић, Миладинка Ђукић и Милорад 

Јевђовић. 

 

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

извршни директор ЈВП“Србијаводе“. 

 

У току расправе за реч су се по члану 50. Пословника јавили Радивоје 

Домановић и  Драгутин Ђуровић. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће се 

изјашњавање о овом акту  обавити у дану за гласање. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021.  

                              године до 30.06.2021. године 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
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Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић,  Ило Михајловски, Зорица 

Кнежевић, Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника, Миладинка Ђукић, Гордана 

Марјановић, Антонела Луковић, Никола Наумовић, Милош Марић, и Славица 

Драгутиновић члан Градског већа. 

 

У току претреса по Пословнику се за реч јавио одборник Велимир Илић. 

 

Председник Скупштине га је упозорио да  се није позвао на одговарајуће 

одредбе Пословника и да говори  о питању које није на дневном реду, а пошто је 

одборник наставио да говори ван теме дневног реда, председник Скупштине му је, на 

основу члана 150. Пословника изрекао меру опомене, а затим и другу опомену. 

Одборник Велимир Илић је наставио да говори, па му је председник Скупштине, на 

основу члана 151. Пословника изрекао меру одузимања речи и тражио да се удаљи од 

говорнице. 

 

У току претреса по члану 50. Пословника се за реч јавио одборник Никола 

Наумовић. 

 

 Одборник Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

После објашњења председника Скупштине Милош Марић је наставио да 

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

меру опомене, а затим и другу опомену због добацивања са места. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес  и обавестио одборнике да ће се 

изјашњавање о овом акту  обавити у дану за гласање. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама Одлуке о боји и начину означавања  

                             возила и пловила и опреми комуналне милиције 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Небојша Бежанић 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

Председавајући  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. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о именовању Градске комисије за изборе у  

                                  месним заједницама 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Небојша Бежанић 

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
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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. 

 

ПЕТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

 Зорица Кнежевић је била делимично задовољна одговорима и тражила да се 

допуни одговор ЈП „Градац“  са конкретнијим подацима  о неизмиреним обавезама 

дужника  према овом предузећу. 

 

 Радивоје Домановић је изјавио да је задовољан  достављеним одговором.       

 

         Драгутин  Ђуровић је задовољан достављеним одговором.       

 

 Председник Скупштине је обавестио Скупштину да је достављен одговор на 

постављено  питање Марка Трнавца, али да  овај одборник  није присутан на седници. 

 

 Председник  Скупштине је затим питао одборнике да ли има нових одборничких 

питања. 

 

 Није било нових одборничких питања. 

 

х х х 

 

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

реда,  у 12 сати и 40 минута одредио паузу у раду и на основу члана 132. став 3. 

Пословника, одредио дан за гласање истог дана у 13 сати. 

 

 Скупштина је наставила рад у 13 сати, па је председник Скупштине  замолио 

Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 42 одборника.  

  

 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда.   

 

ПРВА ТАЧКА:  

 

    Скупштина је  са 42 гласа за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I УГОВОРА 

О УДРУЖИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ 

„АРИЉЕ-ПРОФИЛ СВРАЧКОВО“, 

  

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

 

ДРУГА ТАЧКА: 

  

  Председник Скупштине је  ставио на гласање Извештај. 

 

 Приликом изјашњавања, за је било  45 гласова.  

 

 С обзиром да је гласало више одборника од броја присутних на почетку којим је 

проглашен кворум за рад, председник Скупштине је затражио да се поново утврди број 

присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 45 одборника. 

 

 Председник Скупштине је затим поново ставио на гласање Извештај. 

 

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

следећи 

 З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01. 2021. 

године до 30.06. 2021. године, у тексту који је одборницима достављен у материјалу  за 

седницу Скупштине.  

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

 ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА 

ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

   

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

 

 Одлука је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

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

 

ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ У МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

* * * 
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