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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ЈЕДАНАЕСТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

одржане  15. и 18.  октобра  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 47 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници Славољуб Пипер, Стефан Радовановић, Мина Ранковић, Гордана 

Марјановић, Радован Шеварлић, Драгица Дуњић Марковић, Радивоје Мијаиловић, 

Биљана Миладиновић, Предраг  Радовановић, Саша Петровић, Петар Јанковић, 

Снежана Аврамовић,  Милош Обреновић и Невена Павловић. 

 

Одсуство са седнице су оправдали Стефан Радовановић, Гордана Марјановић и 

Снежана Аврамовић. 

 

 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.   

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

из записника са десете седнице Скупштине од  19. августа    2021. године, ради  

усвајања и питао да ли има примедаба на извод из записника.  

 

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

записника на гласање. 

 

 Скупштина је са 38 гласова за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са десете  седнице Скупштине  од  19. августа    

2021. године, без примедаба.  

 

 Председавајући Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног 

реда достављен уз позив за седницу, а затим је ставио на гласање предлог дневног реда. 

 

Приликом гласања за се изјаснило 48 одборника. 
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 С обзиром да је гласао већи број одборника од броја присутних којим је 

проглашен кворум на почетку, председник Скупштине је тражио да се поново утврди 

број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 54 одборника. 

 

 Затим је председник Скупштине поново ставио на гласање предлог дневног реда. 

 

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 изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. 

годину  

 

2. Предлог одлуке о измени Одлуке о јавном задуживању града Чачка 

 

3. Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског 

развоја за 2021. годину 

 

4. Предлог програма о изменама Програма коришћења средстава буџетског фонда за 

заштиту животне средине града Чачка за 2021. годину 

 

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

30.06.2021. године (други квартал) 

 

6. Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  

ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину 

 

7. а) Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма пословања  

ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма  буџетске 

помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ 

Чачак број 5395/1 од 22. септембра 2021. године  

 

8. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину 

 

9. а) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања 

ЈКП „Градско зеленило“  Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења  

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

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања 

јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину 
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10. а) Предлог одлуке о  давању сагласности на  Измене и допуне програма пословања  

ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне  Програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

11. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне  Годишњег програма 

пословања и плана рада „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину 

 

12. Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма рада ЈУ 

„Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину 

 

13.  Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана и Програма рада 

д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак за 2021. годину 

 

14. Предлог одлуке о давању сагласности на измене Програма рада и Финансијског 

плана установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. 

годину 

 

15. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на 

подручју града Чачка 

 

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

детињство“ Чачак за 2020/2021. годину 

 

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

установе „Моје детињство“ за радну 2021/2022. годину 

 

17. Предлог одлуке о измени Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата 

изабраних лица и накнадама за рад у органима града 

 

18.  Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације система за пречишћавање 

отпадних вода са постројењем за потребе насеља Трнавска Балуга и Виљуша 

 

19. Предлог одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка 

у 2021. години 

 

20. Предлог решења о размени к.п. бр. 4963/9 за к.п. бр. 4962/2 обе у КО Чачак 

 

21. Предлог решења о прибављању у јавну својину и давању на коришћење пословног 

простора на к.п. бр. 802 КО Чачак Апотекарској установи Чачак 

 

22. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

23. Одборничка питања и одговори    

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 

                           Чачка за 2021. годину  
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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 Радивоје Домановић, Ило Михајловски, Зорица 

Кнежевић, Слободан Бодић, Драган Бисенић, Надица Никетић, Антонела Луковић, 

Славко Борисављевић, Милош Марић, Никола Наумовић, Велимир Илић, Немања 

Трнавац, члан Градског већа, Милан Бојовић, помоћник градоначелника и Мирослав 

Петковић, помоћник градоначелника. 

 

У току претреса, по члану 50. Пословника за реч се јавио Радивоје Домановић. 

 

Одборник Милош Марић је искористио право на реплику на излагање члана 

Градског већа Немање Трнавца. 

 

Немања Трнавац је одговорио на реплику. 

 

Одборник Ивана Вукајловић је указала на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

 

На ову примедбу председник није имао одговор, а одборник Милош Марић се 

изјаснио да не жели да се Скупштина изјашњава по повреди Пословника. 

 

У току претреса, на повреду члана 148. Пословника указао је одборник Милош 

Марић. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са повредом Пословника. 

 

Милош Марић  није тражио да се Скупштина изјасни о повреди Пословника. 

 

У току претреса, након дискусије Немање Трнавца, члана Градског већа, Милош 

Марић је поново указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са повредом Пословника. 

 

Милош Марић  није тражио да се Скупштина изјасни о повреди Пословника. 

 

Зорица Кнежевић  је указала на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са повредом Пословника. 

 

Зорица Кнежвић није тражила да се Скупштина изјасни о повреди Пословника. 

Никола Наумовић  је такође указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са повредом Пословника. 
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Никола Наумовић је тражио да се Скупштина изјасни о повреди Пословника, а 

председник Скупштине је обавестио да ће се Скупштина изјаснити о повреди 

Пословника у дану за гласање. 

 

Право на реплику, након дискусије Милана Бојовића, помоћника 

градоначелника, искористио је Милош Марић. 

 

По члану 50. Пословника за реч се јавила Зорица Кнежевић. 

 

Председник Скупштине је истакао да је Мирослав Петковић, помоћник 

градоначелника, најзаслужнији што ће град Чачак бити престоница културе 2023. 

године. 

 

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. 

став 4. Пословника, одредио да гласање по овој тачки дневног реда буде одмах по 

завршетку претреса.   

 

Председник Скупштине је замолио Стручну службу да утврди број присутних 

одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 46 одборника. 

 

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

донела Одлуку у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је ставио на гласање Предлог одлуке у 

целини. 

 

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

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА 

 ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о јавном задуживању 

                           града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали Ило Михајловски, Зорица Кнежевић, Никола 

Наумовић, Антонела Луковић, Миладинка Ђукић, Милош Марић, Марина Ђурић и 

Милан Бојовић, помоћник градоначелника. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

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

Пословника, одредио да гласање по овој тачки дневног реда буде одмах по завршетку 

претреса.   

 

Председник Скупштине је замолио Стручну службу да утврди број присутних 

одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 42 одборника. 

 

 Скупштина је  затим са 40 гласова за,  без гласова против и уздржаних гласова, 

донела   
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину реализације Програма локалног  

                              економског развоја за 2021. годину 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председавајући, заменик председника  Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

обавити у дану за гласање. 

 

Заменик председника Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и 

обавестио Скупштину да нема поднетих амандмана, па је обавестио одборнике да ће се 

изјашњавање о Предлогу одлуке обавити у дану за гласање. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА:  Предлог програма о изменама Програма коришћења средстава  

                                    буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка  

                                    за 2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Мирјана Ђоковић, 

помоћник градоначелника. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 



7 

 

У претресу су учествовали Антонела Луковић и Зорица Кнежевић. 

 

 По члану 50. Пословника о рад за реч се јавио Иван Рвовић. 

 

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

помоћник градоначелника. 

 

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

претрес у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, па је одредио да ће се изјашњавање о 

Предлогу одлуке обавити у дану за гласање. 

 

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

                             од 01.01 – 30.06.2021. године (други квартал) 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Зорица Кнежевић. 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 

 

 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 измене и допуне Програма  

                               пословања  ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2021. годину 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Бојана Вујовић, Иван Рвовић и Драгутин Ђуровић. 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  а) Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне        

                                Програма пословања  ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 
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б) Предлог одлуке о  давању сагласности на измене и допуне Програма  буџетске 

помоћи  ЈКП „Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ 

Чачак број 5395/1 од 22. септембра 2021. године  

 

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

представник ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Зорица Кнежевић и Милка Владисављевић. 

 

У току претреса  Никола Наумовић је указао на повреду члана 145. Пословника 

о раду Скупштине. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је  Тања Тодоровић, 

представник 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. 

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма  

                             пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Драгица Вујанић, 

представник ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Антонела Луковић, Зорица Кнежевић и Радивоје 

Домановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је   Драгица Вујанић, 

представник 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. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: а) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне  

                                Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“  Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма коришћења  

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

 

в) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Програма одржавања 

јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Николић, 

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Антонела Луковић, Радивоје 

Домановић, Драган Бисенић и Милка Владисављевић. 

 

Председник Скупштине је на основу члана 118. Пословника обавестио 

одборнике  да ће Скупштина наставити рад и након 18 часова. 

 

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

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

По члану 50. Пословника о раду за реч се јавила Зорица Кнежевић. 

 

На основу члана 159. Пословника о раду Скупштине, председник Скупштине је 

у 16 сати  одредио паузу у раду Скупштине до 17 сати. 

 

 Седница је наставила са радом у 17 сати и 15 минута. 

 

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

                                програма пословања  ЈП „Градац“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне  Програма коришћења 

буџетске помоћи  ЈП „Градац“ Чачак 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 и Драган Бисенић. 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 

 

По члану 50. Пословника о раду за реч се јавио Радивоје Домановић. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне   

                                          Годишњег програма пословања и плана рада „Градске  

                                          стамбене агенције“ Чачак за 2021. годину 
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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 Никола Наумовић, Миладинка Ђукић и Антонела 

Луковић. 

 

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

директор „Градске стамбене агенције“ 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 измене и допуне  

                                         Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“  

                                         за 2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Ивана Јањић, 

представник  ЈУ „Туристичка организација Чачка“. 
 

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. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на измене и допуне Плана  

                                         и Програма 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 ДОО „Научно технолошки парк“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Миладинка Ђукић. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на измене Програма  

                                          рада и Финансијског плана установе за физичку културу  

                                          Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину 

 

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

директор Спортског центра „Младост“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали  Радивоје Домановић, Надица Никетић, Антонела 

Луковић и Јасмина Петковић. 

 

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. 

 

х х х 

 

 На основу члана 157. Пословника о раду, председник Скупштине је  у 18 часова 

и 5 минута прекинуо седницу и обавестио одборнике да је наставак седнице у 

понедељак,  18. октобра  2021. године  у 10 сати. 

  

х х х 

 

 Скупштина је наставила са радом у понедељак, 18. октобра  2021. године,  у 10 

сати и 3 минута. 

 

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

Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да седници, на почетку  према 

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 35 одборника и да 

постоји кворум за рад .  

 

Седници другог дана заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Ирена Радивојевић, Гордана Марјановић, Јасменка Луковић, Радован 

Шеварлић, Драгица Дуњић Марковић, Радивоје Мијаиловић,  Биљана Миладиновић, 

Предраг Радовановић, Петар Јанковић, Снежана Аврамовић, Велимир Илић, Милош 

Обреновић, Невена Павловић и Владимир Савковић 

. 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних  

                                         основних школа на подручју града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Мирослав Петковић, помоћник 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. 
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ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске 

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

 

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

установе „Моје детињство“ за радну 2021/2022. годину 

 

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

директор ПУ „Моје детињство“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Радивоје Домановић, Милка Владисављевић, Иван 

Рвовић, Мирослав Петковић, помоћник градоначелника и Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа. 

 

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

директор ПУ „Моје детињство“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о коефицијентима за  

                                               обрачун и исплату плата изабраних лица и накнадама 

                                               за рад у органима града 

 

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, Антонела Луковић, Марко 

Трнавац, Милош Марић, Никола Наумовић и Драгутин Ђуровић. 

 

За реч се по члану 50. Пословника јавио Милош Марић. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

  

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

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

дану за гласање. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације система  

                                             за пречишћавање отпадних вода са постројењем за потребе  

                                             насеља Трнавска Балуга и Виљуша 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу је учествовао Слободан Бодић. 

 

 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 награђивању противградних стрелаца са  

                                              територије града Чачка у 2021. години 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Милан Ђевић, Миладинка Ђукић, Радојица Вуловић 

и Никола Наумовић. 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 

 

 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 решења о размени к.п. бр. 4963/9 за к.п. бр. 4962/2  

                                        обе у КО Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао  Марко Трнавац. 

 

 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. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину и давању на  

                                                 коришћење пословног простора на к.п. бр. 802 КО Чачак  

                                                 Апотекарској установи Чачак 

 

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  Никола Наумовић и Миладинка Ђукић. 

 



14 

 

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: 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. 

 

Председник Комисије је изнела предлоге које је Комисија утврдила на седници 

одржаној  14. октобра  2021. године и то: 

 

1. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Управног одбора  

Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани 

 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Управног одбора 

Центра за социјални рад града Чачка 

 

3. Предлог решења о именовању Управног одбора Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак 

 

4. Предлог решења о именовању Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе у  

Чачку 

 

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

Медицинске школе у  Чачку 

 

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

Гимназије у  Чачку 

 

7. Предлог решења о разрешењу односно именовању пет чланова Школског одбора 

Машинско-саобраћајне школе у  Чачку 

 

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

Економске школе у  Чачку 

 

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

Техничке школе у  Чачку 

 

10. Предлог решења о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора ОШ 

„Владислав Петковић Дис“ Заблаће 

 

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

ОШ „Ратко Митровић“ Чачак 

 

 Председавајући  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 изјашњавање по овој тачки дневног реда обавити у дану 

за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:  Одборничка питања и одговори    

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

 Зорица Кнежевић  је изјавила да је  задовољна достављеним одговором. 

  

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

 

 Одборник Видосава Ђуракић  је поновила одборничка питања за Милана 

Бојовића, помоћника градоначелника на која није добила одговоре, а која је поставила 

на седници Скупштине од 29. и 30. јуна 2021. године: 

 „У МЗ „Кошутњак“ између улица 421 (убудуће носиће назив Гвоздени пук), и 

улице Миладина Кузмановића (некада улица 429) налази се неуређен, неасфалтиран 

пут којим свакодневно прође велики број возила и грађана. Становници овог насеља 

имају велике проблеме у вези са тим, јер се лети диже прашина, а већом кишом 

формира се огромна бара преко које је немогуће прећи.  

 Из тог разлога молим надлежно руководство да одговори када ће овај проблем, 

који постоји већ 20 година, бити решен на начин да се асфалтом повеже овај део са горе 

две поменуте улице, а које су већ асфалтиране, а у питању је кратка деоница од 

отприлике 200 метара? 

 У МЗ „Кошутњак“ у улици Миладина Кузмановића ББ, прошле године замењене 

су дрвене бандере бетонским (у питању је 5 – 6 бандера). Становнике ове улице занима 

када се планира постављање сијалица са комплетним светиљкама и када ће улица 

добити осветљење? 

 Молим надлежне да ми дају одговор на питање, када се планира наставак уређења 

Бедема од Борчевог игралишта па даље до Лупњаче?“. 

 

              Одборник Саша Петровић је поновио одборничка питања за Милана Бојовића, 

помоћника градоначелника на која није добио одговоре, а која је поставио на седници 

Скупштине од 29. и 30. јуна 2021. године: 

 „Грађани МЗ „Станчићи“ питају када ће да се продужи улична расвета од засеока 

Поповић па до магистрале у дужини од око 200м. Постоји мерна група, треба да се 

поставе бандере, пети кабал и комплет светиљке.  

 Уједно молим да се поставе још три комплетне светиљке у засеоку Петровић, а све 

до куће Велимира Петровића (напомињем да постоје бандере, пети кабал и мерна 

група). 

 Када се планира крпљење ударних рупа у МЗ „Станчићи?“. 

 Због великог интересовања грађана Балуге, Станчића и Доње Трепче за изградњу 

и прикључење на фекалну канализацију, постављам питање када је и да ли је у плану 

изградња главног канализационог одвода за ова насељена места, како би грађани стекли 

услове за прикључење својих домаћинстава?“ 

 

 Одборник  Раденко Лазић је поновио  питања постављена на седници Скупштине 

града одржаној 29. и 30. јуна 2021. године: 
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 “Решењем градоначелника Чачка г-дина Милуна Тодоровића, формирана је радна 

група, која је урадила трогодишњи План инфраструктурног развоја града Чачка у коме 

су одређене главне смернице инвестиционог развоја града за период од 2020. до 2022. 

Један од капиталних пројеката који се налази у овом Плану је и главни пројекат за 

изградњу јавне гараже. Свесни све већег броја аутомобила на нашим улицама и све 

већим проблемом проналаска слободних места за паркирање, посебно у периоду од 11 

до 16 часова, поставио бих  питање: 

 Да ли постоји могућност да се   буџетом за наредну годину определе средства за 

израду пројектно техничке документације  за израду  главног пројекта јавне гараже? 

  За ЈП „Градац“ Чачак Поштовани,  

 У месној заједници Бечањ, засеок Буковац неопходно је прочистити канал и 

убацити цеви у дужини до 100м. Наиме, канал за одвод површинске воде, који је уз 

асфалтни пут, а непосредно поред домаћинства Милије Живковић приликом већег 

интезитета падавина, доводи до тога да вода прелива из канала и понире у бунар са 

чистом пијаћом водом коју користи наведено домаћинство.  

 Да ли ће управљач пута у скорије време изнаћи техничко решење и решити 

дугогодишњи проблем?“ 

 

 Одборник Стаменко Раденковић је поновио одборничка питања за Милана 

Бојовића, помоћника градоначелника на која није добио одговоре. а која је поставио на 

седници Скупштине од 29. и 30. јуна 2021. године: 

 “Грађани месне заједнице Жаочани питају када ће бити асвалтиран  путни правац 

Мостине – Јечменица кућа? 

 Наведени путни правац  је скоро непроходан  па позивају градско руководство  да  

што хитније обиђе и увери се  у чињенично стање.  

 Када ће  бити урађен мост код  месне заједнице који се пет  година налази у 

програму Месне заједнице? 

 Грађани месних заједница Жаочани, Слатина, Премећа, Петница, Качулица и 

Горичана питају када ће  вода са изворишта Кукићи бити доведена у наведене месне 

заједнице и бити прикључено око 400 домаћинстава? 

 Грађани месне заједнице Мршинци питају када ће се асфалтирати путни правац од 

амбуланте до куће Страњанца у дужини од 200 метара и када  ће се поправити пропуст 

који су аутобуси поломили. 

 Грађани месне заједнице Мршинци питају да ли може да се продужи улична 

расвета од цркве до рампе у дужини од 600 метара. 

 Такође да се доврши расвета од гробља до железничке станице на овом правцу су 

постављене бандере, недостаје кабл и светиљке.  

 Напомињемо да на оба правца постоји мерна група“. 

 

 Одборник Ивана Лукић Дачовић је  поновила одборничка питања за Милана 

Бојовића, помоћника градоначелника на која није добила одговоре, а која је поставила 

на седници Скупштине од 29. и 30. јуна 2021. године за Милана Бојовића, помоћника 

градоначелника и ЈП „Градац“ Чачак: 

 „Обраћам се са молбом и питањем да ли постоји могућност асфалтирања пута у 

Мрчајевцима, к.п. 3951? Почетак пута је скретање непосредно изнад школе у 

Мрчајевцима, а завршетак укључење у тзв. Вучковића пут (чије је асфалтирање 

најављено приликом посете Градоначелника Мрчајевцима, марта месеца ове године). 

Овај пошљунчани пут је у јако лошем стању и мештани који га користе трпе велике 

штете на својим аутомобилима.  
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 Оно што је интересантно за овај пут је да се користи као алтернатива у 

случајевима када дође до прекида саобраћаја (удеси, радови на путу и сл.) на деоници 

од бензинске пумпе до центра Мрчајеваца. 

 С обзиром на велики број деце којима је главно и једино место окупљања у парку 

у Мрчајевцима (нарочито у летњем периоду), постављам питање да ли постоји 

могућност изградње мобилијара у парку у Мрчајевцима? 

 Узимајући у обзир дугогодишњи проблем нерешеног питања канализације од 

преко 20 домаћинстава на парцели изнад цркве у Мрчајевцима, у непосредној близини 

школе, а имајући у виду да фекалије иду каналом уз сам пут, постављам питање да ли 

постоји могућност за изналажење решења овог проблема у скоријој будућности? 

 Обраћам се са молбом и питањем да ли постоји могућност уређења и чишћења 

потока Требеж, који протиче кроз школску улицу и центар Мрчајеваца? 

 Поток је обрастао растињем, пун отпада, у летњем периоду легло змија,  

канализације изведене у поток као и отпадне воде прерађивачког предузећа које се бави 

прерадом шљива, што  изазива  несносан смрад. Ситуација је додатно погоршана 

обрушавањем обале потока, које за последицу има устајалост воде са фекалијама испод 

моста  на путу у школској улици.“ 

 

 Одборник Драгутин Ђуровић је поставио одборничко питање: 

 „Моје питање се односи на могућност уклањања лежећих полицајаца постављених 

у улици „Др Драгиша Мишовић“ (Машинске школе) који су направили саобраћајни 

колапс у поменутој улици. 

 Напомињем да ову улицу користе мештани свих месних заједница од Алваџинице 

до Горичана“. 

 

 Одборник Антонела Луковић је поставила одборничко питање: 

 „Када ће мештани Јездине моћи безбедно да посете гробове својих покојника, због 

нерашчишћеног терена после експлозије у фабрици „Слобода““. 

 

 Одборник Драган Бисенић је поставио одборничка питања: „За ЈКП „Водовод“ 

 „У ул. Ратка Парезановића постоји константан проблем са водоснабдевањем које 

је често у прекиду. Молим вас за податак колико се интервенција у овој улици изврши 

просечно за годину дана, који су разлози, да ли је решење комплетна замена цеви као и 

колико би то оквирно коштало. 

 Постављам питање колика је била цена израде и постављања и ко је задужен за 

одржавање СМАРТ аутобуских стајалишта са лед екранима на локацијама СОЛИД и 

АВЕНИЈА 2 (преко пута ДИс-а). 

 За ЈКП „Градско зеленило“:  

 Обраћам вам се са питањем ко је вама као извођачу радова на уклањању објеката 

на локацијама у улицама Војводе Степе и Љубић Кеј (КП. бр-3218/2 и КП. бр-3218/1) 

био ангажован у својству подизвођача, како је исти одабран и по којој цени“.  

 

 Председник Скупштине Игор Трифуновић је истакао да није уобичајено да  

председник Скупштине поставља одборничка питања али је он ипак питао  шта ће 

одборничка група ПУПС-а предузети поводом јавних наступа његових партнера из 

одборничке групе Странка Руса Србије који некоректним наступима на друштвеним 

мрежама узнемиравају припаднице лепшег пола. 
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 У вези са овим по члану 148. Пословника за реч се јавио  Ило Михајловски 

председник одборничке групе  који је истакао да није упознат са  спорним догађајем  и 

да ће се распитати и доставити одговор. 

 

х х х 

 

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

реда, дао паузу у 12 сати и 20 минута и одредио да је дан за гласање  данаас у 12 сати и 

30 минута.   

 

Скупштина је наставила рад у 12 сати и 30 минута, па је председник Скупштине 

позвао Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 48 одборника, па је 

председавајући констатовао да Скупштина може да пуноважно одлучује.  

 

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

није изјаснила после закљученог претреса. 

 

 Председник Скупштине је најпре позвао одборнике да се изјасне о повреди члана 

148. Пословника коју је тражио одборник Никола Наумовић.  

 

 Приликом изјашњавања за је било 17 одборника, 1 је био против, а 6 уздржаних, 

па је председник Скупштине констатовао да Пословник није повређен. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 48 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 УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

  

  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 уздржаних, донела   

 

П Р О Г Р А М 

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА  

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 
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 ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о раду  jавних предузећа чији је оснивач град Чачак  за 

период од 01. 01. до 30. 06. 2021. године, у тексту који је саставни део овог закључка и 

који је утврдило Градско веће града Чачка  на седници одржаној 9. септембра 2021. 

године,  број 06-151/2021-III, а  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 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 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „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 уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

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. 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 5395/1 ОД 22. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

  

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

 

 О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК  

ЗА 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 уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

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 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   
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О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ 

ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  

  

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

 

 О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

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 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

ЗА 2021. ГОДИНУ, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

  

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА 
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ЈУ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА 

 И ПРОГРАМА РАДА 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. 

  

 ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

  

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

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА 

 И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ, 

  

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 

   

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ 

ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

З а к љ у ч а к 
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   Усваја се Извештај о остварењу Годишњег плана рада  Предшколске 

установе „Моје детињство“ Чачак  за  2020/2021  годину, који је усвојио Управни одбор 

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

2021. године, под бројем 4314,  у тексту који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал  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 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

  

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН 

 И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ ЛИЦА И НАКНАДАМА ЗА РАД 

 У ОРГАНИМА ГРАДА, 

  

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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПОТРЕБЕ НАСЕЉА 

ТРНАВСКА БАЛУГА И ВИЉУША, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
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ГРАДА ЧАЧКА У 2021. ГОДИНИ, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

  

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗМЕНИ К.П. БР. 4963/9 ЗА К.П. БР. 4962/2  

ОБЕ У КО ЧАЧАК, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ И ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА К.П. БР. 802 КО ЧАЧАК АПОТЕКАРСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

  

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  

 

1. Скупштина је са 46  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ 

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  И ЛУЧАНИ 

 

тако што се разрешава Никола Марковић,  а именује се Тања Гавриловић. 

 

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

 

 РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

 

тако што се разрешава Драгана Јовановић,  а именује се Драган Пешић. 



25 

 

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

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 

Именују се  

 Представници запослених:  

- Марко Протић, стручни сарадник за физичко васпитање 

- Марија Петковић, медицинска сестра-васпитач 

- Мирјана Марић, васпитач 

Представници родитеља: 

- Гроздана Ђуровић, дипл. економиста 

- Ана Вукашиновић, проф. српске књижевности и језика 

- Јелена Квргић Рајковић, дипл. инж. агрономије 

Представници локалне самоуправе: 

- Иван Дробњак, дипл. правник 

- Раде Кривокућа, предузетник 

- Верица Ђикановић, машински инжењер 

 

4. Скупштина је са 46  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

   

 Именују се: 

представници запослених: 

- Анета Петровић, дипл. инж.-технолог 

- Горан Глишовић, проф. физичке културе 

- Слободанка Бандукић, специјалиста графичког инжењерства 

представници родитеља:  

- Ненад Николић, техничар нискоградње 

- Јелена Чајетинац, фризер 

- Нада Наумовић, фризер 

представници локалне самоуправе: 

- Бранко Дабовић, дипл. економиста 

- Ђорђе Кувељић, декоратер зидних површина 

- Младен Вујичић, студент 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ    

Разрешавају се: 

- Владимир Кљајевић, представник локалне самоуправе 

- Мирела  Штрбац, представник локалне самоуправе 

- Драгана Шимшић, представник родитеља 
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Именују се: 

-  Драгана Белић, дипл. еколог, представник локалне самоуправе 

-  Снежана Шибинац, дипл. филолог, представник локалне самоуправе 

-  Ненад Стојановић, представник родитеља 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешавају Радојле Војиновић и Гордана Стојановић, а именују се 

Михаило Вучковић и Снежана Цемовић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ПЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ    

 

Разрешавају се: 

- Биљана Јовановић, представник родитеља 

- Данијела Солдатовић, представник родитеља 

- Даница Вуковић, представник родитеља 

- Милисавка Бабовић, представник локалне самоуправе 

- Милан Милекић, представник локалне самоуправе 

Именују се: 

- Наташа Басарић, представник родитеља 

- Раденко Лечић,  представник родитеља 

- Владимир Илић, представник родитеља  

- Јасмина Матовић, струковни економиста, представник локалне самоуправе 

- Александар Наранчић, струковни економиста, представник локалне 

самоуправе 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ  

 

тако што се разрешава Драган Обрадовић,  а именује се  Владимир Мајсторовић. 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
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TEXHI,ITIKE IUKOJIE y r{Ar{Ky

TaKo rrrro ce pa3perxaBa Milpuera Jleuuh, a uuenyje ce I4no4un llnasuHzh.

10. CrcynumraHa je ca47 rtacoBa 3a, 6es rracona [porr,rB rr y3lpxaHr.rx, AoHeJra

PEIIIE}bE
o pA3pErrIEIby oAHocHo I4MEHOBATby

TPr4 I{JIAHA IIIKOICKOT OAEOPA
O III,, B JIAAI4C nAB IIETKOB I4Ta AI4C" 3AB JIATIE

Paspeuranajy ce:
l. Haarzua Hprxernh
2. Jerre*ta Eojonzh
3. I{aHe Jonanonuh
?huenyjy ce:
1. flparaua Eplap, MeAVrIrrHcKa cecrpa
2. trLsaua Xarpuh, eKoHoMcKt4 TexHztrap
3. Mapro Magapennh, uaruraucKu TexHr.rqap

11. Cx5murrua je ca 48 rnacoBa 3a, 6es rnacosa [porr.rB r{ y3ApxaHr.rx, AoHeJra

PEIIIE}TE
o pA3pEIIrEISy OAHOCHO I4MEHOBAIby

JEIHO| rrJrAHA rrrKOJrCKOf OABOPA
OIII,,PATKO MI4TPOBI4h" IIAI{AK

Pa:peuraea ce Ana flay,nonah,

Ihreuyje ce flyruuqa Jlonvapennh,

Peurerra cy cacraBHr4 Aeo 3arrplcHr4Ka.

***

flpe4ceAuzx CxyuunNne, Zrop Tprasynonuh je, c o6supou ga je sanplreu nperpec v
oArr) rllBarr,e rro cBIrM Tar{KaMa AHeBHor pe.4a, 3aKJbyrrao je4aHaecry ceAHr{qy Cxlmruruue y
12 caru u 55 ntNuyra.

I{eo rox ceAHrrrle Cxynurrraue je cuzlrrreu.

CKYIIIIITI4HA TPMA I{AIIKA
Bpoj: 06-16512021-I

15. ra 18. or<ro6ap 202L. roAr4He

CEKPETAP
Cxynurzne rpaAa r{auxa,

Bna4lruup PouanAah

IIPEACEAHI4K
Cr;mrurNue rpaAa rlauxa,

ffir^r W'W


