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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ЧЕТРНАЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 11. фебруара  2022. године, 

у сали Скупштине града Чачка 

 

Седница је почела у 10 сати и 5 минута. 

 

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

председавао јој  Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка. 

 

 На почетку седнице председник Скупштине је образложио да је ову седницу 

сазвао по хитном поступку  у складу са чланом 113 став 5 и 6 Пословника о раду 

Скупштине  у року краћем од 7 дана  због  тога  што је донет нови Закон о локалним 

изборима  по коме је потребно  именовати нову изборну комисију. Комисија за кадрове 

и мандатно имунитетска питања је утврдила предлог који је одборницима достављен  

пред почетак седнице. 

 

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

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 56 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја  заседања нису присуствовали одборници Слободан 

Бајић, Биљана Миладиновић, Предраг Радовановић и Саша Петровић и Невена 

Павловић. 

 

Одсуство са седнице је  оправдао Саша Петровић.  

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали 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 тринаесте 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 53 гласа за, без гласова против  и уздржаних,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са тринаесте  седнице Скупштине  од  28. и 29. 

децембра   2021. године, без примедаба. 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу, па је питао да ли има предлога за измену или допуну 

дневног реда. 
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Пошто није било предлога за измену и допуну дневног реда, председник 

Скупштине је ставио на гласање предложени дневни ред. 

 

Скупштина је са 52 гласа за, без гласова против и уздржаних, усвојила следећи  

 

Д н е в н и   р е д 

 

1. Предлог одлуке о разрешењу односно именовању Изборне комисије града Чачка 

у сталном саставу 

 

2. А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 

 

Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 

 

3.  А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

 

Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

   

4. Одборничка питања и одговори    

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке  о разрешењу односно именовању Изборне комисије  

                           града Чачка у сталном саставу 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Гордана Крљанац, 

председник Комисије за кадрове и мандатно-иминитетска питања. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Стефан Радовановић. 

 

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

претрес  и предлог ставио на гласање. 

 

Скупштина је са 55 гласова за,  без гласова против и уздржаних гласова, донела  
 

  

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, 

ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

                  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

тако што се разрешавају: 

1) Касија Вукајловић, председник, 
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 - Љиљана Станишић, заменик председника 

 2) Благоје Матијашевић, члан, 

   - Радомир Шундерић, заменик члана, 

     3) Братислав Зечевић члан,      

       - Саша Вуковић заменик члана, 

     4) Светлана Стојановић члан,      

       -  Зоран Васовић заменик члана, 

   5)  Александра Ћурчић члан, 

        - Дејан Мијаиловић заменик члана, 

      6) Горан Тодоровић члан, 

        - Јована Мишовић заменик члана, 

    7) Маријана Ђоковић члан,     

        - Милош Белопавловић заменик члана, 

       8) Ацо Јаковљевић члан, 

       -  Душко Савковић заменик члана, 

      9)  Биљана Лучић члан, 

        -  Милан Стојић заменик члана,   

     10)  Александар Терзић члан, 

          - Андрија Недић заменик члана, 

     11)  Ана Бојовић   члан,  

         - Миљко Луковић заменик члана 

     12)  Јово Поповић члан, 

         - Срђан Бежанић, заменик члана,   

     13)  Зорица Јелић члан, 

         - Радојка Даниловић, заменик члана,   

     14)  Марина Недовић члан, 

        -  Ђорђе Думић заменик члана,  

     15)  Милан Бурић члан, 

        -  Миленко Јовановић заменик члана, 

                 16) Биљана Рајић, секретар, 

     - Марко Вујовић, заменик секретара, 

а  именују се : 

 1) за председника Касија Вукајловић дипл. правник, 

 - за заменика председника Љиљана Станишић дипл. правник, 

 2) за члана Светлана Стојановић, 

-за заменика члана Урош Беседић, 

3) за члана Александра Ћурчић, 

-за заменика члана Наташа Савићевић Парезановић, 

4) за члана Братислав Зечевић, 

-за заменика члана Марко Мосић, 

5) за члана Милан Стојић, 

-за заменика члана Биљана Лучић, 

6) за члана Стефан Петровић, 

-за заменика члана Ана Бојовић, 

7) за члана Јово Поповић, 

-за заменика члана Срђан Бежанић, 

8) за члана Марина Недовић, 

-за заменика члана Иван Логвинов, 
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9) за члана Слађана Бабић Ђуровић, 

-за заменика члана Горан Марковић, 

 10) за секретара Биљана Рајић, дипл. правник, 

 - за заменика секретара Јелена Веселиновић, дипл. правник. 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора  

                                  Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију 

                                   „Водовод“ Чачак 

 

                 Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног    

                    комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 

 

А) Пошто се нико није јавио за реч, Скупштина је са 52  гласа за, без гласова 

против и уздржаних гласова,  донела 
 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

Б) Скупштина је, такође, са 52  гласа за, без гласова против и уздржаних гласова,  

огласила 
 

 ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ 

 „ВОДОВОД“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА:   А) Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора  

                                    Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

 

                   Б) Предлог текста јавног конкурса за именовање директора Јавног   

                       комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председник  Скупштине је отворио претрес. 
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A) Iloruro ce HraKo Hrzje jarrao 3a peq, Cxynrurnua je ca 54 rnaca sa, 6es rJracoBa
npoTr{B r{ y3ApxaHr4x uracoBa, AoHeJra

oAnvKv
o cIIPoBobE]tv JABHOT KOHKyPCA 3A I43EOP AI4PEKTOPA

JABHO| KOMyHAJIHO| rIpEAy3EhA,,[IAPKI4H| CEPBI4C" rIAr{AK,

y reKcry xoju je o46opuuqvMa AocraBJbeH y Marepujatry 3a ceAHr{[y Crynm'rune.

O4nyr<a je cacranrua Aeo salr4cHr.rKa.

E) Crymuruua je, rarcofe, ca 54 rtaca sa, 6es rnacoBa rrporkLB r4 y3npxaur.rx rJlacoBa,
orJracI,Ina

TEKCT JABHO| KOHKyPCA 3A I4MEHOBAITE II4PEKTOPA JABHO|
KOMyHAJIHO| nPEAy3EhA,,[IAPKI4HI CEPBI4C" r{Ar{AK,

y reKcry roju je og6opuuquMa AocraBJbeH y MarepkrJaJry 3a cerHuuy Crcynmrune.

Marepzjzur je cacraenr4 Aeo 3arrrrcHrrKa.

r{ETBPTA TAr{KA: Ol6opnz.{ra nrrarba ra onronopil

flpe4ce4nzr Crynurrzne je [LITao o4Sopnvre la ilu r,rMa HoBr4x o46opnzvrflx [r.rrarla.

046 op urax P a4ran oj e,{o uaH onrah j e u o crann o o46opu pr.rna ilvr ar+,a;

,,1. [a ce AocraBpl I,I3BoA raa 6upauxor crlrcKa rcojz je 6uo na us6opnou Mecry y
tr{s 6opnoj j eavmutlu Paxosa?

2.Kata he ce canrrparu p)me Ha ryry y Ille6euNua xoje cy HacrurJre ycneA rrponacra
TeIUKIIX lCaUraOna?

3. Kaxa cy rronacqrl na perar.lnjn flperuaHa - 9auar, rr Aa ce AocraBH pe4 noxrre?
4.[a ru. he ce oyhu u Ky.{a Marepujat za Hacvfrarre Mopancxor Kopr4Aopa us foprre

fopenurqe".

O46opuw< Benrzuup Lltmh je nocraBr{o o46opnuurco rr.rrarbe:

,,3aruTo je r{auax rvrely naj:arafenujNru rpaAoBVMa y Cp6uju, a Brailre $/ra ,L

uajsaraleurzjra, uonrau HaAnexHe cnyx6e Aa rroAHecy z:neunaj u la ce o oBoM naj6rarnujelr
r:vlTarby froBeAe paclpaBa Ha ceAHrrrlaua Crcyturrune rpa4a?"

**{<

Ilpe4ce4nxx Crynrurrane, Zrop Tpu(fynoswh je, c o6supou Aa je AHeBHT{ peA 3a

AaHalllry ce.qHully ucUprrJbeH, 3aKJb] Ilro qeTpHaecTy ceAHI4rIy Cxylrrirune y 10 cau,t u30
Mr4HyTa.

I-{eo rox ceAHr4rle Cx5mmrzue je cHrzrursen.

cKy[ruTI4HA f PAAA TIATIKA

Bpoj: 06-2112022-I
1 1. Se6pyap 2022. ro.{prHe

NPEACEAHI4KCEKPETAP
Cxyuurrnue rpaAa t{auxa,

B:ra4zuup Polranlllh
r_ .rlr\I ! ,

"' ;l )t L+-/

Cxluurrrzne rpaAa 9auxa,

W;W,


