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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ТРИНАЕСТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 28. и 29. децембра  2021. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

 

Седница је почела у 10 сати и 15 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 49 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници Славољуб Пипер, Мина Ранковић, Слободан Бајић, Драган Уљаревић, 

Биљана Миладиновић,  Предраг Радовановић, Милош Обреновић  и Невена Павловић. 

 

Одсуство са седнице је  оправдао Драган Уљаревић.   

 

 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 је у складу са чланом 121. 

Пословника о раду, група грађана  поднела писани захтев за учешће њиховог 

представника у раду седнице Скупштине, по тачки дневног реда која се односи на 

разматрање и доношење буџета за 2022. годину. О овом захтеву се у складу са 

Пословником изјашњава Скупштина. 

 

Председник Скупштине је питао  одборнике ко је за то да се у расправи о буџету 

Скупштини обрати Александар Сретеновић представник грађана. 

 

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

одлучила, да се у расправи о буџету, Скупштини обрати  Александар Сретеновић 

представник грађана. 

 

 Затим је председник Скупштине обавестио одборнике да им је достављен извод 

из записника са дванаесте 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 44 гласа за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 
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 Усваја се извод из записникa са дванаесте седнице Скупштине  од  2. децембра   

2021. године, без примедаба. 

 

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

предложени дневни ред. 

 

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

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

 

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

града Чачка 

 

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

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

правобранилаштва града Чачка за 2022. годину  

 

4. Предлог одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама и 

накнадама 

 

5. Предлог одлуке о допунама Одлуке о грађевинском земљишту 

 

6. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка 

 

7. Предлог одлуке у вези давања сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ 

Ужице за 2022. годину 

  

8. Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље  за 

2022. годину 

 

9. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ 

Чачак за 2022. годину 

 

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

„Водовод“ Чачак за 2022. годину 

 

10. а) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ 

Чачак за 2022. годину 

 

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

ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2022. године 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада за период 01.01. – 31.12.2022. године 
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д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности зоо 

хигијене за период 01.01. – 31.12.2022. године 

 

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

Мрчајевци за 2022. годину 

 

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

„Моравац“ Мрчајевци број 17/21 од 15. децембра 2021. године  

 

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

површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину 

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину 

 

д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишњења и прања површина 

јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места 

Мрчајевци за 2022. годину 

 

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

зеленило“ Чачак за 2022. годину 

 

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

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину 

 

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

површина у граду Чачку за 2022. годину 

 

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

сервис“ Чачак за 2022. годину 

 

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

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину 

 

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

Чачак за 2022. годину 

 

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

„Чачак“ Чачак за 2022. годину 

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

Чачак број 7448 од 15. децембра 2021. године  

 

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

за 2022. годину 

 

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

ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину 
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в) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја 

општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2022. 

годину 

 

г) Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину 

 

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

организација Чачка“ за 2022. годину 

 

17. Предлог одлуке о давању сагласности на План  и Програм рада доо „Научно 

технолошки парк Чачак“ Чачак за 2022. годину 

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

Установе за физичку културу „Спортски центар Младост“ Чачак за 2022. годину 

 

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

града Чачка за 2022. годину 

 

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

„Коста Новаковић“ Чачак за 2022. годину  

 

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

рада Градске стамбене агенције Чачак за 2022. годину 

 

22. Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије 

града Чачка за 2021. годину 

 

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

до 30.09.2021. године (III квартал) 

 

24. Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка кп. бр. 2230/2 КО Чачак 

 

25. Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 

Чачка за 2022. годину 

 

26. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

27. Одборничка питања и одговори    

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

У претресу су учествовали  Александар Сретеновић представник грађана, Неда 

Шутић,Стефан Радовановић, Сања Ћаловић, Зорица Кнежевић, Ило Михајловски, 

Марко Трнавац, чланови Градског већа Милорад Јевђовић и Милош Папић, Владимир 
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Словић, Марина Ђурић, Радивоје Домановић, Миладинка Ђукић, Ивана Лукић 

Дачовић, Антонела Луковић, Дејан Пејовић, Никола Наумовић, Ђорђе Пејак, Радивоје 

Мијаиловић, Раденко Лазић, Драгутин Ђуровић, Петар Јанковић, Стаменко 

Раденковић, Славко Борисављевић, Невена Кујунџић, члан Градског већа Славица 

Драгутиновић и помоћници градоначелника Милан Бојовић, Мирослав Петковић и 

Мирјана Ђоковић. 

 

 Председник Скупштине је на основу члана 112. Пословника о раду Скупштине 

обавестио одборнике да ће Скупштина наставити рад и после 18 часова. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и позвао службу да утврди 

број присутних одборника у сали. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 50 одборника. 

  

Председник Скупштине је ставио на гласање Предлог одлуке о буџету града 

Чачка за 2022. годину, у начелу.  

 

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

у начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и 

ставио на гласање Предлог одлуке у целини.  

 

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

 

О Д Л У К У 

О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. 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 локалним комуналним 

                              таксама за територију града Чачка 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и 

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

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

у 14 сати и 45 минута одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати. 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати и 15 минута. 

 

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

                             за буџетску инспекцију града Чачка, Службе за интерну ревизију града  

                             Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка за 2022. годину  

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Радивоје Домановић, Антонела 

Луковић и Милош Марић.  

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама Одлуке о градским административним  

                                  таксама и накнадама 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 

 

Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и 

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

гласање.  

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о допунама Одлуке о грађевинском земљишту 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу. 
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Председник Скупштине је затим отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и 

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

гласање.  

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама  

                               у социјалној заштити из надлежности 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 начелу. 

 

У претресу је учествовала Славица Драгутиновић.  

 

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 на Предлог одлуке нема поднетих амандмана, па је закључио претрес и 

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

гласање.  

 

СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке у вези давања сагласности на Програм пословања  

                               ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2022. годину 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су мр Момир 

Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице и Владимир Гојгић, начелник Градске 

управе за локални економски развој. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Антонела Луковић, Драгутин 

Ђуровић, Зорица Кнежевић, Радојица Вуловић и Игор Трифуновић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је мр Момир 

Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице.   

 

Затим се за реч, на основу члана 50. Пословника о раду Скупштине, 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. 

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања 

                            ЈП „Рзав“ Ариље  за 2022. годину 

 

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

„Рзав“ Ариље. 
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Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Антонела Луковић.   

 

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

директор ЈП „Рзав“ Ариље. 

 

 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 Програм пословања  

                                    ЈКП „Водовод“ Чачак за 2022. годину 

 

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

„Водовод“ Чачак за 2022. годину 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Радивоје Домановић, Зорица Кнежевић и Антонела 

Луковић. 

 

Почлану 50, Пословника за реч се јавио Радивоје Домановић. 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак.  

 

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

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

дану за гласање. 

 

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

                                    ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

површинама јавне намене за период 01.01. – 31.12.2022. године 

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада за период 01.01. – 31.12.2022. године 

 

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

хигијене за период 01.01. – 31.12.2022. године 
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Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Петар Домановић, 

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали    Радивоје Домановић, Антонела Луковић и Зорица 

Кнежевић . 

 

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. 

 

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

                                              пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2022. годину 

 

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

„Моравац“ Мрчајевци број 17/21 од 15. децембра 2021. године  

 

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

површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину 

 

г) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм сакупљања комуналног 

отпада на територији насељеног места Мрчајевци за 2022. годину 

 

д) Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишњења и прања површина 

јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места 

Мрчајевци за 2022. годину 

 

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

финансијски директор  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао  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. 

 

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

                                             ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину 

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

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2022. годину 

 



10 

 

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

површина у граду Чачку за 2022. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драган Николић, 

директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Зорица Кнежевић, Антонела Луковић и Никола 

Наумовић. 

 

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. 

 

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

                                            ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину 

 

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

ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2022. годину 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Антонела Луковћ, Раденко Лазић  и  Иван Рвовић. 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

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

                                              пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. годину 

 

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

„Чачак“ Чачак за 2022. годину 

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

Чачак број 7448 од 15. децембра 2021. године   

 

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

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу је учествовао Милан Бојовић помоћник Градоначелника. 

 

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

директор ЈКП „Чачак“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

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

                                             ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину 

 

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

ЈП „Градац“ Чачак за 2022. годину 

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

општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2022. 

годину 

 

г) Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је  учествовала Антонела Луковић.  

 

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

директор ЈП „Градац“ 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. 

 

У складу са чланом 157, Пословника о раду  председник Скупштине је у 20 сати 

и 35 минута прекинуо заседање и наставак седнице заказао за среду, 29. децембра 2021. 

године, у 10 сати. 

 

* * * 

 

Скупштина је наставила рад у среду, 29. децембра 2021. године, у 10 сати и 5 

минута. 

 

Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника о раду 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 42 одборника и да 

постоји кворум за рад. 
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Седници од почетка до краја другог дана заседања нису присуствовали 

одборници Ирена Радивојевић, Славољуб Пипер, Слободан Бајић, Драган Уљаревић, 

Биљана Миладиновић, Предраг Радовановић, Велимир Илић и Невена Павловић. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада 

                                          ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2022. годину 

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Миладинка Ђукић, Антонела 

Луковић, Никола Наумовић и Славица Драгутиновић.  

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак. 

 

Затим се за реч, на основу члана 50. Пословника о раду Скупштине, јавила 

Зорица Кнежевић. 

 

Председник Скупштине је појаснио смисао члана 50. Пословника о раду 

Скупштине и нагласио да се подаци потребни за рад одборника могу тражити у писаној 

форми. 

 

Додатна појашњења дао је Војин Јаковљевић, директор ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“ Чачак. 

 

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

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

дану за гласање. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на План  и Програм  

                                               рада доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак 

                                               за 2022. годину 

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

директора  ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су учествовали  Антонела Луковић, Иван Рвовић, Маријана Глишић, 

Радивоје Домановић, Никола Наумовић, Миладинка Ђукић, помоћник градоначелника 

Милан Бојовић, Александар Максимовић, чланови Градског већа Немања Трнавац и 

Славица Драгутиновић. 

 

За реч се јавила Зорица Кнежевић, која је указала на повреду члана 148. 

Пословника о раду.  

 

Председник Скупштине је питао одборницу да ли жели да се Скупштина изјасни 

о повреди Пословника. 
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Зорица Кнежевић није тражила да се Скупштина о томе изјасни. 

 

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

директора  ДОО „Научно технолошки парк 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 

 

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

                                             Финансијски план Установе за физичку културу „Спортски 

                                             центар Младост“ Чачак за 2022. годину 

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

директор СЦ „Младост“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Ивана Лукић Дачовић.  

 

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

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

дану за гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада  

                                              Центра за социјални рад града Чачка за 2022. 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  Антонела Луковић, Милка Владисављевић, Ило 

Михајловски, Гордана Марјановић, Јасменка Луковић и Славица Драгутиновић, члан 

Градског већа. 

 

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. 

 

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

                                         Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2022. годину  

 

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

директор Установе за КОД “Коста Новаковић“ Чачак. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу је  учествовала Миладинка Ђукић.   

 

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

директор Установе за КОД “Коста Новаковић“ 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. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи програм  

                                                 пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак 

                                                 за 2022. годину 

 

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

директор „Градске стамбене агенције Чачак“ Чачак.   
 

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. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог Програма о изменама Програма мера подршке за 

                                                   спровођење пољопривредне политике и политике  

                                                   руралног развоја за подручје територије града Чачка 

                                                   за 2021. годину 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

закључио претрес у начелу.  

 

Затим је отворио претрес у појединостима и обавестио Скупштину  да на 

Предлог програма нема поднетих амандмана, закључио претрес у појединостима   и 

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

гласање. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град  

                                                  Чачак за период од 01.01. до 30.09.2021. године 

                                                  (III квартал) 

 

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

начелник Градске управе за локални економски развој. 

 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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 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. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу из јавне својине града  

                                                       Чачка кп. бр. 2230/2 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 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. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације  

                                                на територији града Чачка за 2022. годину 

 

У складу са чланом 159, Пословника о раду  председник Скупштине је у 13 сати 

и 30 минута одредио паузу од 10 минута. 

 

Скупштина је наставила рад у  13 сати и 45 минута. 

 

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

начелник Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка. 
 

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. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА 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 

седницама одржаним  27. и 28. децембра   2021. године и то: 

      

1. а)  Предлог решења о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

б)  Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

2. а) Предлог решења о престанку мандата директора Јавног предузећа за урбанистичко 

и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 
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б)  Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 

 

3. а)  Предлог решења о престанку мандат директора Спортског центра „Младост“ 

Чачак 

 

б) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Спортског центра 

„Младост“ Чачак 

 

4.  Предлог решења о именовању надзорних одбора јавних предузећа града Чачка 

 

5. Предлог решења о именовању Управног одбора Центра за пружање услуга социјалне 

заштите „Зрачак“ Чачак 

 

6. Предлог решења о именовању Надзорног одбора Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

 

7.  Предлог решења о разрешењу односно именовању секретара Изборне комисије 

града Чачка 

 

8.  Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана и  

   два заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу  

 

Председавајући  Скупштине је отворио претрес.  

 

У претресу су учествовали Милош Марић, Зорица Кнежевић, Сања Ћаловић, 

Радивоје Домановић, Александар Максимовић, Славица Драгутиновић, члан Градског 

већа, Антонела Луковић, Гордана Крљанац и Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника. 

 

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 био задовољан датим објашњењем, али није тражио да се 

Скупштина изјасни о повреди Пословника. 

 

Одборник Милош Марић је у току дискусије више пута користио право на 

реплику на излагања претходних говорника. 

 

Александар Максимовић је указао на повреду члана 148. Пословника. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са повредом Пословника. 

 

Александар Максимовић  је био задовољан датим објашњењем. 

 

Право на реплику, након дискусије одборника Милоша Марића, искористио је 

Александар Максимовић. 
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У току претреса, на повреду члана 148. Пословника указао је одборник Радивоје 

Домановић. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са повредом Пословника. 

 

Радивоје Домановић  није био задовољан датим објашњењем, али није тражио 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. 

 

Никола Наумовић је био задовољан датим објашњењем. 

 

Игор Трифуновић, председник Скупштине, се по завршетку дискусије захвалио 

на досадашњој сарадњи Милану Бојовићу и пожелео му пуно успеха на месту 

директора ЈП „Градац“. 

 

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. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори    

 

 Председник  Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена питања.  

 

 Драгану Бисенићу је достављен одговор на одборничко питање из ЈКП „Водовод“. 

Одборник није био присутан у сали и није се изјаснио. 

 

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

 

  Одборник Радивоје Домановић је поставио одборничко питање:  

 

 „Надвожњак преко пута аутопута у Пријевору нема пешачку стазу, а 2/3 деце која 

долазе у школу у Пријевору  крећу се по коловозу. Да ли ће бити саграђена пешачка 

стаза да би деца и мештани безбедно прелазили?“ 

 

 Одборник Антонела Луковић је поставила два одборничка питања: 

 

 „1. Када ће бити исписана имена и презимена одборника Скупштине града у ТВ 

преносу заседања и којој одборничкој групи припадају? 

 

 2. Када ће бити израђене ID картице за одборнике Скупштине града?“ 

 

х х х 

 

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

реда, одредио да је дан за гласање одмах, па је позвао Службу да утврди број присутних 

одборника. 
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 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  о којима се Скупштина 

није изјаснила после закљученог претреса. 

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

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

начелу. 

 

 Приликом изјашњавања о Предлогу одлуке о измени одлуке о локалним 

комуналним таксама за територију града Чачка у целини за је било 48 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 48 одборника. 

 

 Приликом поновног изјашњавања Скупштина је са 47 гласова за, без гласова 

против и уздржаних, донела 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: 

   

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

 

КАДРОВСКИ  ПЛАН 

 ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ   

 

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

 

 План  је саставни део записника. 

 

ЧЕТВРТА 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  
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА И 

НАКНАДАМА, 

     

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 Одлуку 

у начелу. 

 

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

   

О Д Л У К У 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА,   

   

у целини, 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 

У ВЕЗИ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ  

ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2022. 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 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 
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у тексту који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2022. ГОДИНЕ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2022. ГОДИНЕ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗОО 

ХИГИЈЕНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2022. ГОДИНЕ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

  

О Д Л У К У 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 17/21 ОД 15. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ, 

 

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   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. 

ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ 

ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. 

ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ НА 

ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2022. 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   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2022. ГОДИНУ, 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 
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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 ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2022. 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   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 7448 ОД 15. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ 

ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2022. 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   

О Д Л У К У 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И 

РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

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

у начелу. 

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

 

П Р О Г Р А М 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈУ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ДОО „НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

О Д Л У К У 
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О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ“ 

ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА 

КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:  

 

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

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И 

ПЛАН РАДА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

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

у начелу. 

 

 Скупштина је  са 48 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   
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П Р О Г Р А М 

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 

ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

 

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

 

Материјал  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

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

период од 01. 01. до 30. 09. 2021. године, у тексту који је саставни део овог закључка и 

који је утврдило Градско веће града Чачка  на седници одржаној 21. децембра 2021. 

године,  број 06-214/2021-III, а  који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине. 

Материјал је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 2230/2 КО ЧАЧАК, 

 

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

 

Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: 

 

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

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: 

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

тако што Миодрагу Јаћимовићу, дипл. менаџеру из Чачка, престаје мандат директора.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

тако што се именује  Срђан Бошковић, дипл. инж. информатике из Ракове, за вршиоца 

дужности директора.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 

тако што Небојши Јелушићу, дипл. грађевинском инжењеру из Чачка, престаје мандат 

директора. 

 

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

 

      Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Милан Бојовић, дипл. економиста из Чачка, за вршиоца дужности 

директора.  

 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

 СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

тако што Милошу Стеванићу мастер економисти из Чачка, престаје мандат директора. 

 

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

 

      Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 
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тако што се именује Матија Братуљевић, мастер менаџер из Чачка, за вршиоца 

дужности директора. 

 

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

 

(1) 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,  

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

  

тако што се именују за председника Александар Терзић, а за чланове Дејан Рашић и 

Наташа Стругаревић. 

 

      (2) 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ  

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

  

тако што се именују за председника Велимир Дробњак,  а за чланове Драган Илић и    

Павле Павловић. 

      (3) 

  

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 

 КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују за председника Драган Вукајловић,  а за чланове Иван Обућина и  

Милош Станишић.  

 

      (4) 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

 тако што се именују за председника Ивона Радојевић,  а за чланове Бранко Дабовић и  

Марина Новаковић. 
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      (5) 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују за председника Симо Шулубурић, а за чланове Миланко Ранковић 

и  Драгица Јуковић.   

 

(6) 

   

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

  

тако што се именују за председника  Бранко Бојовић, а за чланове Зоран Јаћимовић и   

Наташа Плазинић.  

 

(7) 

 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД,  

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

тако што се именују за председника Мирко Муњић, а за чланове Радисав Ђукић и   

Драгица Вујанић. 

 

 Решења су саставни део записника. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују за председника Весна Баук,  а за чланове Невена Луковић, 

Александра Ћурчић, Романа Лазовић и Ивана Чакаревић. 

 

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

 

РЕШЕЊЕ  
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o I4MEHOBATby HAA3OPHOT OABOPA
TIEHTPA 3A rrPyXArbE yCJryfA COTIT4JAnHE 3AUrTr4TE

,,3PAiIAK'6 !L$Ir\K

TaKo Irrro ce lrMeHyjy 3a npeAceAHlrKa HaAa JonNurah, a 3a qnauoBe Er4J6aHa Brahosuh u
Coma IlluajaxonNh.

7. Cxynururua je ca 4'7 rrracoBa sa,6eg rnacosa flporrrB r.r y3ApxaHr{x, .(oueJra

PEIIIEITE
o PA3PEITIEISy OAHOCHO ZMEHOBAIby

CEKPETAPA I43EOPHE KOMI4CI4JE |PAAA rIAr{KA

TaKo rrrr ce pa3perrraBa Banenruna JaxoeJbenuh, a nueHyje Erarsana Pajzh.

8. Crcynrurnua je ca 4J rnacoBa 3a, 6es rracoea [porr4B r4 y3ApxaH]rx, AoHeJra

PETUETLE
o PA3pErrrErLy oAHocHo r4MEHOBAlby

ABA qNAHA I4 ABA 3AMEHI,IKA IIJIAHA I43EOPHE KOMI,ICI4JE
|PAIA r{A!IKA y CTAJIHOM CACTABy

raKo Ilrro ce pa3pelramjy Hurona Kanyrrenzh, [ejau Kyphy6rah, Olznepa flerKosrah u
Munena Pa4ytonNh, a uuenyjy ce MapzHa HeAoeuh, Bople AWuh, Mu.uas Bypuh z
Muneurco JosaHoezh.

Peruerra cy cacraBHr{ Aeo 3a[[cHr4Ka.

,6**

flpe4ce4uurc Cxynm'rune, l{rop Tpu$ynonuh je, c o6srapovr 4a je sanpmeH nperpec r
oAnf{I{BaBe [o cBIrM TaqKaMa AHeBHor peAa, 3aKJbWr{o rpr4Haecry ceAHr4rly Crynnrrune y
15 caru ra 40 nrunyra.

I{eo rox ceAHr{rle Cxl,ururune je cnuuren.

CKYIIruTNHA |PAAA IIAI{KA
Epoj: 06-21612021-l

28. w 29. geqen6ap 2021. roArrHe

CEKPETAP
CxynruruHe rpaAa r{auxa,

B:ra4unaup Polraururh
/,"n/

,; l/' / I lt^,.//..,

IIPEACEIHI4K
Crlmu:rrane rpaAa r{auxa,


