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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ДВАНАЕСТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

одржане  2. децембра   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 55 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја заседања нису присуствовали одборници Ирена 

Радивојевић, Слободан Бајић, Никола Наумовић,  Биљана Миладиновић, Предраг  

Радовановић, Маријана Глишић, Видосава Ђуракић, Велимир Илић  и Невена 

Павловић. 

 

Одсуство са седнице су оправдали  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.   

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

из записника са једанаесте седнице Скупштине 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 36 гласова за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са једанаесте  седнице Скупштине  од 15. и 18. 

октобра  2021. године, без примедаба.  

 

Председавајући председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог 

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

дневног реда. 

 

Затим је Скупштина  са 50 гласова за, без гласова против и уздржаних, усвојила 

следећи  

 

Д н е в н и   р е д 



2 

 

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

 

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

30.09.2021. године 

 

3. а) Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе „Радост“ 

Чачак за 2020/2021. годину 

 

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

установе „Радост“ Чачак за радну 2021/2022. годину 

 

4. Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима 

 

5. Предлог одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 

 

6. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење и уређење 

месног гробља „Лугови“ у Трбушанима 

 

7. Предлог одлуке о изради Измена и допуна дела Плана генералне регулације 

„Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку целину 4.1 (центар) 

 

8. Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 5217/32 КО Чачак 

 

9. Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом објекта здравства на кп.  

бр. 6952 КО Чачак 

 

10. Предлог одлуке о одређивању назива појединих улица на територији града Чачка 

 

11. Предлог решења о замени члана радног тела Скупштине 

 

12. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

13. Одборничка питања и одговори    

 

 Пре преласка на рад по тачкама дневног реда за реч се јавила Сања Ћаловић, 

председник Одборничке групе СПС – ЈС која је предложила Скупштини да минутом 

ћутања одају почаст преминулом Милутину Мркоњићу.  

 

 Скупштина је затим минутом ћутања одала почаст Милутину Мркоњићу, високом 

функционеру СПС-а и бившем министру у Влади Републике Србије.  

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о наградама града Чачка за 2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Јасмина Петковић, 

председник  Комисије за обележавање празника и доделу признања. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу су учествовали  Петар Јанковић, Марко Трнавац, Зорица Кнежевић, 

Радивоје Домановић, Сања Ћаловић, Предраг Теофиловић, Антонела Луковић, 

Драгутин Ђуровић, Ило Михајловски и Александар Максимовић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Јасмина Петковић, 

председник  Комисије за обележавање празника и доделу признања. 

 

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. 

 

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

                             године до 30.09.2021. године 

 

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 Зорица Кнежевић, Миладинка Ђукић, Антонела 

Луковић, Ило Михајловски, Стефан Радовановић, Милош Марић и Александар 

Максимовић. 

 

За реч су  се по члану 50. Пословника у претресу јавили Драгутин Ђуровић, 

Милош Марић, Александар Максимовић. 

 

У току излагања Милоша Марића, који је затражио реч на основу члана 50. 

Пословника, председник Скупштине је указао одборнику да исноси информације и 

аргументе који нису истинити, па ствара забуну код одборника и грађана. 

 

Пошто је одборник Милош Марић непримерено и увредљиво одговорио на 

упозорење председника Скупштине, председник Скупштине му је, на основу члана 150. 

Пословника, изрекао меру опомене.  

 

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. 

 

Затим се на основу члана 50. Пословника за реч јавио Марко Трнавац. 

 

Председник Скупштине је обавестио да ће на постављено питање начелница 

Градске управе за урбанизам одговорити касније, у току уводног излагања по тачкама 

дневног реда за које је известилац на седници Скупштине.  

 

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

                                  установе „Радост“ Чачак за 2020/2021. годину 
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б) Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске 

установе „Радост“ Чачак за радну 2021/2022. годину 

 

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

директор ПУ „Радост“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Ивана Вукајловић, Радивоје Домановић, Дејан 

Пејовић, Невена Кујунџић, Ило Михајловски, Драгутин Ђуровић, Гордана Марјановић 

и Мирослав Петковић, помоћник градоначелника. 

 

На основу члана 50. Пословника за реч се, у току претреса, јавила Ивана 

Вукајловић. 

 

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

директор ПУ „Радост“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања  

                                   јавним паркиралиштима 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су  учествовали  Антонела Луковић и Игор Трифуновић, председник 

Скупштине. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам и Наташа Јованић Парезановић, представник 

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

 Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, закључио претрес у појединостима, па је 

обавестио одборнике да ће се изјашњавање о Предлогу одлуке обавити у дану за 

гласање. 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Чачка 2035 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Антонела Луковић. 

 



5 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

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 изради Плана детаљне регулације за проширење и  

                               уређење месног гробља „Лугови“ у Трбушанима 

 

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 Раденко Лазић. 

 

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 изради Измена и допуна дела Плана генералне  

                               регулације „Атеница – Кулиновци“ у Чачку за урбанистичку  

                               целину 4.1 (центар) 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

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

                             кп. бр. 5217/32 КО Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом објекта  

                                здравства на кп.  бр. 6952 КО Чачак 

 

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

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

 

У претресу су учествовали Миладинка Ђукић и Надица Никетић. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

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. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о одређивању назива појединих улица  

                                на територији града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Александар 

Матијашевић, члан Комисије за обележавање празника и доделу признања. 
 

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 решења о замени члана радног тела Скупштине 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Ило Михајловски, 

председник Одборничке групе ПУПС-Странка Руса Србије. 

 

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

дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

  Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Ило Михајловски, члан   

Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања. 

 

Председавајући Комисије је изнео предлоге које је Комисија утврдила на 

седници одржаној  1. децембра   2021. године и то: 

 

 1. Предлог решења о именовању директора Дома културе Чачак  

 

2. a) Предлог решења о престанку функције члана Управног одбора Дома здравља 

„Чачак“ Чачак  

 

б) Предлог решења о именовању једног члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ 

Чачак  

 

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

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 
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4. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ 

„Бранислав Петровић“ Слатина 

 

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

Прехрамбено угоститељске школе у  Чачку 

 

 Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  

 

 У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Јасмина Петковић, Зорица 

Кнежевић и Надица Никетић. 

 

 По члану 50. Пословника за реч се јавила Гордана Марјановић. 

 

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

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

обавити у дану за гласање. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

 Одборницима Драгану Бисенићу и Раденку Лазићу достављени су одговори на 

одборничка питања из ЈП „Градац“ Чачак, али  одборници нису били у сали. 

 

 Одборници Антонели Луковић достављен је одговор на одборничко питање од 

секретара Скупштине. Одборница није задовољна одговором али не жели да допуни 

одборничко питање. 

  

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

 

 Одборник Радивоје Домановић је писаним путем поставио одборничко питање: 

 

 „Колико дневних полазака има линија градског превоза. Атеница – Прељина, 

стварни поласци и према реду вожње?“ 

 

х х х 

 

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

реда, дао паузу у 15 сати и 20 минута и одредио да је дан за гласање истог дана у 15 

сати и 30 минута.   

 

Скупштина је наставила рад у 15 сати и 30 минута, па је председник Скупштине 

позвао Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 47 одборника, па је 

председавајући констатовао да Скупштина може да пуноважно одлучује.  

 

 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда. 
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ПРВА ТАЧКА: 

 

 За предлог да Децембарску награду добије ДР МИХАИЛО ЛУКОВИЋ, 

руководилац Радног тима за праћење ширења корона вируса на територији града Чачка, 

било је 47 гласова, није било гласова против ни уздржаних гласова. 

За предлог да Децембарску награду добије  ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК, било 

је 47 гласова, није било гласова против ни уздржаних гласова. 

 За предлог да Децембарску награду добије  НЕШО ПУЗИЋ – ТРЋО, спортски 

радник, било је 47 гласова, није било гласова против ни уздржаних гласова. 

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно донела 

  

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ  ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

и да су добитници Др Михаило Луковић, ЈКП „Комуналац“ Чачак и Нешо Пузић – 

Трћо. 

 

 Одлука је саставни део записника.  

 

Приликом изјашњавања о предлогу да  награду града постхумно добије Др 

Слободан Благојевић за је било 49 гласова,  није било гласова против, ни уздржаних, па 

је председник Скупштине тражио да се поново утврди број присутних  на седници јер је 

гласало више одборника него што је проглашен кворум. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 49 одборника. 

 

Приликом поновног изјашњавања о предлогу да награду града постхумно добије 

Др Слободан Благојевић  за је било  49 гласова,  није било гласова против, ни 

уздржаних 

 

За предлог да награду града постхумно добије Милош Лукић било је 49 гласова,  

није било гласова против, ни уздржаних. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина једногласно донела  

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ  НАГРАДЕ ГРАДА  ЧАЧКА 

 

и да су постхумно добитници   Др Слободан Благојевић и Милош Лукић. 

 

Одлука је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

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

 

З а к љ у ч а к 
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 Усваја се Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2021. 

године до 30.09.2021. године,  у тексту који је одборницима  достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о остваривању Годишњег плана рада Предшколске установе 

„Радост“ Чачак за 2020/2021. годину који је усвојио Управни одбор Предшколске 

установе „Радост“ Чачак, на седници  одржаној 14. септембра 2021, године, под бројем 

3024, у тексту који је одборницима  достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал 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 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

  

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

у начелу. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА 

ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА, 

   

у целини, 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 

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 
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ЧАЧКА 2035, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 

МЕСНОГ ГРОБЉА „ЛУГОВИ“ У ТРБУШАНИМА, 

    

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  

 

 О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„АТЕНИЦА – КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКУ 

 ЦЕЛИНУ 4.1 (ЦЕНТАР),   

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 5217/32 КО ЧАЧАК, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

  

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА ЗДРАВСТВА НА 

КП.  БР. 6952 КО ЧАЧАК, 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА:  

  

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

 

 О Д Л У К У 

 О ОРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ПОЈЕДИНИХ УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА, 

   

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  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА  

САВЕТА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,  

  

тако што се разрешава Сретен Радојичић, а бира се Павле Спасојевић. 

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

1.Приликом изјашњавања о предлогу  за је било  50 гласова,  није било гласова 

против, ни уздржаних, па је председник Скупштине тражио да се поново утврди број 

присутних  на седници јер је гласало више одборника него што је проглашен кворум. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 50 одборника. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Радисав Луковић. 

 

2.а)Скупштина је,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 
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Милану Милисављевићу престала је функција члана Управног одбора Дома 

здравља „Чачак“ Чачак, 6. новембра 2021. године, због наступања смрти. 

 

 

б)Скупштина је са 50  гласова за, без гласова против и уздржаних,  донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује  Драгиша Петковић. 

 

 

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

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Иван Дробњак,  а именује се Драган Обрадовић. 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА 

 

тако што се разрешавају Гордана Драгићевић и Игор Дивац, а именују Катарина 

Богићевић и Александра Пејовић. 

 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Бранко Дабовић, а именује Романа Филиповић. 

 

  Решења су саставни део записника. 

 

* * * 
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