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ИЗВОД  ИЗ  ЗАПИСНИКА 

са ШЕСНАЕСТЕ седнице Скупштине града Чачка, 

одржане 18. и 19. маја 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. 

 

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

обавештењу које је добио од секретара Скупштине, присуствује 52 одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање.  

 

Седници од почетка до краја првог дана заседања нису присуствовали 

одборници Мина Ранковић, Слободан Бајић, Миладинка Ђукић, Биљана Миладиновић, 

Предраг Радовановић, Милан Ђевић и Милош Обреновић. 

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали заменик 

градоначелника, помоћници градоначелника, чланови Градског већа, представници 

градских управа, известиоци по тачкама дневног реда и представници средстава јавног 

информисања.   

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је достављен извод из 

записника са петнаесте седнице Скупштине ради усвајања и питао да ли има примедби 

на извод из записника.  

 

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

записника на гласање. 

 

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

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се извод из записникa са петнаесте седнице Скупштине, одржане 24. и 25.  

фебруара 2022. године, без примедби. 

 

Председник Скупштине обавестио је одборнике да је Градско веће упутило 

предлог за допуну дневног реда. У складу са чланом 180. Пословника о раду 

Скупштине, предлаже се да се дневни ред седнице Скупштине града допуни следећим 

тачкама: 

 

- Предлог решења о прибављању у јавну својину имовине пок. Микаине Савић 

бестеретним правним послом, да се разматра као 26. тачка дневног реда. 

 

За овај предлог било је 48 одборника, па је председавајући констатовао да је 

предлог прихваћен. 
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 - Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима, да се разматра као 27. тачка дневног реда. 

 

За овај предлог било је 46 одборника, па је председавајући констатовао да је 

предлог прихваћен. 

 

 - Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2021. годину, да се 

разматра као 28. тачка дневног реда. 

 

За овај предлог било је 47 одборника, па је председавајући констатовао да је 

предлог прихваћен. 

 

Председник Скупштине је обавестио да се остале тачке из позива померају у 

складу са прихваћеним допунама. 

 

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

Скупштине је ставио на гласање предлог дневног реда у целини. 

 

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

следећи 

 

 

Д н е в н и   р е д 

 

 

1. Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка 

 

2. Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Чачак за 2022. годину 

 

3. Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних средстава у 

пољопривреди у 2022. години 

 

4. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ 

Чачак број 492/5 од 31. јануара 2022. године 

 

5. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак број 171/2 од 28. фебруара 2022. године 

 

6. Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак за 2021. годину 

 

7. а) Извештај о раду Дома културе Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Дома 

културе Чачак 

 

8. а) Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама 

Статута Народног музеја Чачак 
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9. а) Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 2021. 

годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама 

Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 

 

10. а) Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2021. 

годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама 

Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

11. Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину 

 

12. а) Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни 

Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

13. Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 2021. годину 

 

14. Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2021. годину 

 

15. Извештај о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2021. годину 

 

16. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији 

града Чачка за 2022. годину 

 

17. Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка за 2021. годину 

 

18. Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима 

 

19. Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на кп.бр. 6348 КО 

Чачак Месној заједници Јездина и Месној заједници Придворица 

 

20. Предлог плана детаљне регулације „Лугови“ 

 

21. Предлог плана детаљне регулације „Спортски центар“ 

 

22. Предлог плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“ 

 

23. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. 

парцелама бр. 491/1 и 491/2 обе у КО Чачак 

 

24. Предлог решења  o прибављању у јавну својину града Чачка кп. бр. 489/2, 489/6, 

489/7, 489/8 и 489/9 све у КО Коњевићи 
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25. Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из јавне својине на кат. 

парцели 101/1 КО Слатина 
 

26. Предлог решења о прибављању у јавну својину имовине пок. Микаине Савић 

бестеретним правним послом 

 

27. Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности 

управљања јавним паркиралиштима 

 

28. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2021. годину 

 

29. Предлог решења о разрешењу односно избору два члана Савета за локални 

економски развој  

 

30. Предлог закључка о приступању изменама и допунама Пословника о раду 

Скупштине града Чачка 

 

31. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања         

 

32. Одборничка питања и одговори   

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог 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. 

 

У претресу су учествовали Зорица Кнежевић, Ило Михајловски, Антонела 

Луковић, Марко Трнавац, Велимир Илић, Никола Наумовић, Милош Марић, Радивоје 

Домановић и Александар Максимовић. 

 

Након излагања Радивоја Домановића, за реч се јавио Никола Наумовић који је 

указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 

 

Председник Скупштине је, због техничких проблема са озвучењем у сали 

Скупштине, одредио паузу у 10 сати и 55 минута, у трајању од 10 минута. 

 

Скупштина је наставила рад у 11 сати и 5 минута. 

 

За реч се јавио Велимир Илић због повреде Пословника, не наводећи члан 

Пословника за који сматра да је повређен. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење.    
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Затим је председник Скупштине дао реч Николи Наумовићу, који је завршио 

излагање у вези повреде члана 148. Пословника о раду Скупштине, а које је прекинуто 

због техничких проблема са озвучењем. 

 

 У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Никола Наумовић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

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

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Марић је делимично био задовољан одговором, али није тражио да се 

Скупштина о томе изјасни.   

 

Никола Наумовић је поново указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Никола Наумовић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Марић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

У току расправе, право на реплику, на излагање Александра Максимовића, 

искористио је Радивоје Домановић. 

 

Зорица Кнежевић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Зорица Кнежевић није тражила да се Скупштина о томе изјасни.   

 

Никола Наумовић је поново указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине. 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 

 

Затим се за реч јавио Милош Марић који је искористио право на реплику.  

 

Додатно појашњење дао је Игор Трифуновић, председник Скупштине.  

 

 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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ДРУГА ТАЧКА: Предлог програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

                              политике руралног развоја за град Чачак за 2022. 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. 

 

У претресу су учествовали Радивоје Домановић, Ило Михајловски, Антонела 

Луковић, Владимир Словић, Радован Шеварлић и Иван Глишић, члан Градског већа. 

 

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 у начелу.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних  

                              средстава у пољопривреди у 2022. 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 начелу. 

 

У претресу су учествовали Радован Шеварлић и Иван Глишић, члан Градског 

већа. 

 

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 у начелу.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, затим 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 давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора  

                                  ЈКП „Чачак“ Чачак број 492/5 од 31. јануара 2022. године 

 

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

ЈКП „Чачак“ Чачак и том приликом је указао на техничку грешку у материјалу који је 

одборницима достављен уз позив за седницу Скупштине. 
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Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП  

                           „Комуналац“ Чачак број 171/2 од 28. фебруара 2022. године 

 

 

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

директор ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

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. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Градске стамбене агенције Чачак 

                               за 2021. годину 

 

 

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, Антонела Луковић и Драгутин 

Ђуровић. 

 

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. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: а) Извештај о раду Дома културе Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о допунама Статута Дома 

културе Чачак 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Радисав Луковић, 

директор Дома културе Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 
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У претресу је учествовала Марина Ђурић. 

 

 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: а) Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама 

Статута Народног музеја Чачак 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Делфина Рајић, директор 

Народног музеја Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Делфина Рајић, 

директор Народног музеја 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. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: а) Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“  

                                за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама 

Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је др Богдан Трифуновић, 

директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Иван Рвовић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је др Богдан 

Трифуновић, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“. 

 

 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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ДЕСЕТА ТАЧКА: а) Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

                                Чачак за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени и допунама 

Статута Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

 

 

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

директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак. 
 

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: Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град  

                                          Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Лела Павловић, 

директор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Никола Наумовић. 

 

 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) Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

                                         за 2021. годину 

 

б) Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни 

Статута „Градског позоришта Чачак“ Чачак 

 

 

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

директор „Градског позоришта Чачак“ Чачак. 

  

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовали  Ило Михајловски и 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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ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање  

                                        Чачак за 2021. годину 

 

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

директор Центра за стручно усавршавање Чачак. 

  

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао  Иван Рвовић. 

 

 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: Извештај о раду доо „Научно технолошки парк Чачак“ 

                                          Чачак за 2021. 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. 

 

 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. 

х х х 

 

На основу члана 159. став 1. Пословника о раду Скупштине, председник 

Скупштине је у 15 сати одредио паузу у раду Скупштине до 16 сати и 45 минута. 

 

 Скупштина  је наставила са радом у 16 сати и 45 минута. 

 

 У наставку седнице Скупштином је, на основу члана 116. став 1. Пословника о 

раду Скупштине, председавао Александар Максимовић, заменик председника 

Скупштине. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

                                         за 2021. годину 

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“. 
 

Председавајући је отворио претрес. 

 

У претресу су  учествовале  Зорица Кнежевић и Антонела Луковић. 

 

Милош Марић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду Скупштине. 
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У вези са изреченом примедбом председавајући је дао објашњење, а Милош 

Марић  није  тражио да се Скупштина о томе изјасни.   

 

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

директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“.   

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде II реда 

                                          на територији града Чачка за 2022. годину 

 

 

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

начелник Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка.  
 

Председавајући је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Ило Михајловски. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Братислав Зечевић, 

начелник Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка.  

 

Затим се за реч, на основу члана 50. Пословника, јавио Драган Бисенић. 

 

Додатна појашњења дао је Братислав Зечевић, начелник Градског штаба за 

ванредне ситуације на територији града Чачка. 

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, председавајући је закључио претрес и 

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

гласање. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне 

                                               ситуације на територији града Чачка за 2021. годину 

 

 

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

начелник Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка.   

 

Председавајући је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 
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ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени Одлуке о усклађивању оснивачког  

                                             акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак 

                                             са Законом о јавним предузећима 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

Председавајући је отворио претрес. 

 

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

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

гласање. 

 

* * * 

 Председавајући Александар Максимовић, заменик председника Скупштине је, 

на основу члана 157. Пословника о раду Скупштине, у 17 сати и 30 минута, прекинуо 

седницу и наставак заказао за четвртак, 19. мај 2022. године у 10 сати. 

 

х х х 

 

 Скупштина је наставила рад у четвртак, 19. маја  2022. године,  у 10 сати. 

 

Седницом је, у складу са чланом 116. Пословника, 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 37 одборника и да 

постоји кворум за рад.  

 

Седници другог дана заседања, од почетка до краја, нису присуствовали 

одборници Марко Достанић, Мина Ранковић, Слободан Бајић, Биљана Миладиновић, 

Предраг Радовановић и Велимир Илић.  

 

 Скупштина је наставила рад по тачкама дневног реда. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о давању на коришћење пословне зграде на  

                                              кп.бр. 6348 КО Чачак Месној заједници Јездина и Месној  

                                              заједници Придворица 

 

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. 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације „Лугови“ 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднеле су Вера Јаковљевић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Љиљана Шубара, представник обрађивача ЈП 

„Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

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

начелу.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације „Спортски центар“ 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднеле су Вера Jаковљевић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Татјана Симоновић, представник обрађивања 

ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су  учествовали  Радивоје Домановић  и Александар Максимовић. 

 

На основу члана 50. Пословника о раду Скупштине, за реч су се  јавили Гордана 

Марјановић и Радивоје Домановић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Вера Jаковљевић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Милан Бојовић, в.д. директора ЈП „Градац“ 

Чачак.  

 

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

претрес у начелу.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: Предлог плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“ 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднеле су Вера Jаковљевић, 

начелник Градске управе за урбанизам и Татјана Симоновић, представник обрађивања 

ЈП „Градац“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

У претресу су  учествовали  Драган Бисенић и Игор Трифуновић. 
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На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милан Бојовић, в.д. 

директора ЈП „Градац“ Чачак.  

 

На основу члана 50. Пословника о раду Скупштине, за реч се јавио Драгутин 

Ђуровић. 

 

Право на реплику, на излагање Милана Бојовића, искористио је одборник 

Драган Бисенић. 

 

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

претрес у начелу.  

 

Председник Скупштине је отворио претрес у појединостима и обавестио 

Скупштину да нема поднетих амандмана, затим је закључио претрес и обавестио 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из  

                                                    јавне својине на кат. парцелама бр. 491/1 и 491/2  

                                                    обе у КО Чачак 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Радивоје Домановић. 

 

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

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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог решења  o прибављању у јавну својину града 

                                                         Чачка кп. бр. 489/2, 489/6, 489/7, 489/8 и 489/9 све у   

                                                         КО Коњевићи 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Марко Трнавац. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.    
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 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: Предлог решења о отуђењу рушењем непокретности из  

                                                 јавне својине на кат. парцели 101/1 КО Слатина 

 

 

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

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. 
 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину имовине  

                                                     пок. Микаине Савић бестеретним правним послом 

 

 

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

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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о измени и допунама Одлуке о                  

                                                     обављању комуналне делатности управљања јавним  

                                                     паркиралиштима 

 

 

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

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.  

 

Затим је председник Скупштине отворио претрес у појединостима и обавестио 

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

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

гласање. 
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ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка 

                                                  за 2021. 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 Ило Михајловски, Никола Наумовић и Славица 

Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

За реч се затим јавио Милош Марић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду Скупштине.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Марић није био задовољан одговором, али није тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

  

 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог решења о разрешењу односно избору два члана  

                                                      Савета за локални економски развој  

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднели су Ило Михајловски, 

председник Одборничке групе ПУПС – Странка Руса и Гордана Крљанац, заменик 

председника Одборничке групе  „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“.  

 

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

дневног реда  обавити у дану за гласање. 

 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог закључка о приступању изменама и допунама 

                                        Пословника о раду Скупштине града Чачка 

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Стефан Радовановић, 

председник Савета за статут, друге прописе и организацију.  
 

Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовала Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

 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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ТРИДЕСЕТ ПРВА 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. 

 

Председница Комисије је изнела предлоге које је Комисија утврдила на седници 

одржаној 17. маја 2022. године и то: 

 

1. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ 

Чачак 

 

2. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак 

 

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

Градске стамбене агенције у Чачку 

 

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Управног одбора 

Центра за социјални рад града Чачка 

 

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

Регионалног центра за  таленте  Чачак   

 

6. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора 

Међуопштинског историјског архива 

 

7. а) Предлог решења о престанку дужности једног члана Школског одбора ОШ 

,,Милица Павловић“ Чачак 

     б) Предлог решења о именовању једног члана Школског одбора ОШ ,,Милица 

Павловић“ Чачак 

 

8. Предлози решења о именовању школских одбора основних и средњих школа на 

територији града Чачка 

  

 Председник  Скупштине је отворио претрес.  

 

 У претресу су учествовали Милош Марић, Радивоје Домановић, Ило 

Михајловски и Антонела Луковић. 

 

За реч се затим јавио Милош Марић који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду Скупштине.  

 

У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милош Марић није био задовољан одговором, па је тражио да се Скупштина о томе 

изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњење о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  
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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. 

 

 

 

 ТРИДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори   

 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике да ли су задовољни достављеним 

одговорима на постављена одборничка питања.  

 

 Велимиру Илићу достављен је одговор на одборничко питање од помоћнице 

градоначелника за област заштите животне средине. Одборник није био присутан у 

сали и није се изјаснио. 

 

  Одборник Радивоје Домановић је рекао да није задовољан достављеним 

одговором и допунио је постављено одборничко питање. 

 Негодовао је јер није добио одговор на одборничка питања са ранијих седница 

Скупштине, у вези извода из бирачког списка у изборној јединици Ракова и материјала 

за насипање Моравског коридора из Горње Горевнице. 

 

 Игор Трифуновић, председник Скупштине је дао појашњење на изнету примедбу. 

 

         Затим је одборник Радивоје Домановић поставио ново одборничко питање: 

         „Када ће бити рађен пут Тодоровића у селу Милићевци. Замолио ме мештанин 

Милисав Савић да поставим питање. Јер он је имао договор са градоначелником 

Милуном и Миланом Бојовић прошле године.“ 

 

 Одборник Драгутин Ђуровић је поставио одборничко питање: 

„Моје питање је везано за отварање аутобуске линије „Атеничко поље-Солид“, 

улица 71 и 70. 

У разговору са представницима ГУ речено ми је и обећано да ће се та линија 

пустити у рад пре две године. У консултацији са „Аутопревозом“ Чачак, изашао сам на 

терен са техничким директором који ми је обележио где би требало да буду аутобуска 

стајалишта. 

Урадио сам стубове и табле стајалишта, обећао грађанима на основу наведеног 

разговора да ће се линија отворити за децу која иду пешице до школе 2,8км, улицом без 

тротоара и поставио табле за аутобуска стајалишта. 

Превоз ми тражи сагласност Градске управе односно Градског већа за отварање 

ове аутобуске линије. 

Молим Градску управу града Чачка да поменуте и наведене активности 

реализује.“ 

  
 Одборница Гордана Маријановић је, у писаној форми, поновила већ постављено 

одборничко питање у вези уклањања бесправно изграђених гаража у улици Девет 

Југовића број 14, 16 и 16В и предузетим радњама за уређење дворишта стамбених 

зграда у Кужељевој улици. 

 

х х х 
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Председник Скупштине је, у 13 сати и 30 минута, одредио паузу у раду 

Скупштине и, пошто је завршена расправа по свим тачкама дневног реда, на основу 

члана 132. Пословника, одредио дан за гласање, истог дана у 14 сати. 

 

 Скупштина је наставила рад у 14 сати. 

 

 Председник Скупштине је замолио Службу да утврди број присутних одборника. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 58 одборника. 

 

 Скупштина се затим изјаснила о захтеву Милоша Марића да Скупштина одлучи да 

ли је у раду по 31. тачки дневног реда повређен члан 148. Пословника. 

 

 Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 148. 

Пословника. 

  

 Приликом изјашњавања, није било гласова за, 54 гласа су била против, уздржаних 

није било, па је председник констатовао да је Скупштина одлучила да члан 148. 

Пословника није повређен. 

 

 Затим се прешло на изјашњавање по тачкама дневног реда. 

 

ПРВА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА, 

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Програм у 

начелу. 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

   

 ПРОГРАМ 

 ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ЧАЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ, 

    

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

 

 Програм  је саставни део записника. 
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ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Одлуку у 

начелу. 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У 

ПОЉОПРИВРЕДИ У 2022. ГОДИНИ,   

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 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 492/5 ОД 31. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ,  

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 171/2 ОД 28. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ,   

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Годишњи извештај о раду „Градске стамбене агенције“ Чачак за 2021. 

годину, који је усвојио Управни одбор „Градске стамбене агенције“ Чачак, на седници 
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одржаној 9. марта 2022. године, број 5/22, и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: 

 

 А) Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

   

Усваја се Извештај о раду Дома културе Чачак за 2021. годину, који је усвојио 

Управни одбор Дома културе Чачак,  на седници одржаној 10. марта 2022. године, број 

196, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

  

 Материјал је саставни део записника. 

   

 

 Б) Скупштина је, затим са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНАМА 

 СТАТУТА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: 

  

 А) Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

  

Усваја се Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2021. годину, који је усвојио 

Управни одбор Народног музеја Чачак, на седници одржаној 28. фебруара 2022. године, 

број 123/2022, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

   

 Б) Скупштина је, затим са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА 

 СТАТУТА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК, 

 

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

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

 А) Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ за 

2021. годину, који је усвојио Управни одбор Градске библиотеке „Владислав Петковић 

Дис“, на седници одржаној 14. марта 2022. године, број 218, и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

   

 

 Б) Скупштина је, затим са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 А) Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 

2021. годину, који је усвојио Управни одбор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

Чачак, на седници одржаној 11. марта 2022. године, број 80, и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

   

 Б) Скупштина је, затим са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА СТАТУТА 

УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани за 2021. годину, који је усвојио Управни одбор 

Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и 

Лучани, на седници одржаној 14. марта 2022. године, број 127/3, и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  А) Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Извештај о раду „Градског позоришта Чачак“ Чачак за 2021. годину, 

који је усвојио Управни одбор „Градског позоришта Чачак“ Чачак, на седници 

одржаној 14. марта 2022. године, број 025/2, и који је одборницима достављен у 

материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

   

 Б) Скупштина је, затим са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

  

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 

 СТАТУТА „ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЧАЧАК“ ЧАЧАК, 

   

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Годишњи извештај о раду Центра за стручно усавршавање Чачак за 

2021. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за стручно усавршавање Чачак, на 

седници одржаној 28. марта 2022. године, број 167/2022, и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 
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ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

 

  Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о раду ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 

2021. годину, који је усвојила Скупштина ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ 

Чачак, на седници одржаној 18. марта 2022. године, број 1035, и који је одборницима 

достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 

2021. годину, који је усвојио Управни одбор Јавне установе „Туристичка организација 

Чачка“, на седници одржаној 26. фебруара 2022. године, број УО-10/22, и који је 

одборницима достављен у материјалу за седницу Скупштине. 

 

 Материјал је саставни део записника. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ, 

 

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

 

 План је саставни део записника. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

З а к љ у ч а к 

 

Усваја се Годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка за 2021. годину, у тексту који је утврдио Градски штаб за 

ванредне ситуације на територији града Чачка, на седници одржаној 22. марта 2022. 
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године, број 06-40/2022-I, и који је одборницима достављен у материјалу за седницу 

Скупштине.  

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК СА ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА,  

    

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ НА КП.БР. 6348 КО ЧАЧАК 

МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЈЕЗДИНА И МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПРИДВОРИЦА, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела План у 

начелу.   

 

 Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЛУГОВИ“, 

   

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

 

 План  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела План у 

начелу.   
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 Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

 П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“, 

   

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

 

 План  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела План у 

начелу.    

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

П Л А Н 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КУЛИНОВАЧКО ПОЉЕ“, 

   

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

 

 План  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА 

КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 491/1 И 491/2 ОБЕ У КО ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

O ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА ЧАЧКА КП. БР. 489/2, 489/6, 489/7, 

489/8 И 489/9 СВЕ У КО КОЊЕВИЋИ, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 
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ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОТУЂЕЊУ РУШЕЊЕМ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА 

КАТ. ПАРЦЕЛИ 101/1 КО СЛАТИНА, 

 

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИМОВИНЕ ПОК. МИКАИНЕ САВИЋ 

БЕСТЕРЕТНИМ ПРАВНИМ ПОСЛОМ, 

   

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела Одлуку у 

начелу.    

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 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. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела   

 

О Д Л У К У 

 О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ, 

   

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА  

САВЕТА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

разрешавају се  Павле Спасојевић и Анђелка Новаковић, а  бирају се  Иван Лонгвинов и 

Слободан Јелић. 

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: 

 

 Скупштина је са 58 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

З А К Љ У Ч А К 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Закључак је саставни део записника. 

 

 

ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: 

 

1. Скупштина је  са 55 гласова за, 1 гласом против, уз 1 уздржани глас, донела

  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Дејан Ћосић. 

 

 

2. Приликом изјашњавања о Предлогу решења о именовању вршиоца дужности 

директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ 

Чачак, 54 гласа су била за, 5 гласова против, без уздржаних гласова.  

 

С обзиром да је гласао већи број одборника од броја присутних којим је 

проглашен кворум, председник Скупштине је тражио да се поново утврди број 

присутних одборника. 

 

Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 58 одборника. 
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Председник Скупштине је предложио да се о овом предлогу Комисије гласа 

прозивком. 

 

Затим је председник Скупштине питао ко је за овај предлог. 

 

За је било 56 гласова, без гласова против и уздржаних, па је председник 

Скупштине констатовао да је предлог прихваћен. 

 

Потом се приступило гласању прозивком, тако што је Владимир Романдић, 

секретар Скупштине, прозивао одборнике који су се изјашњавали о Предлогу решења. 

Секретар Скупштине је понављао име и презиме одборника који је гласао и његову 

изјаву. Секретар Скупштине је саопштио председнику Скупштине резултат гласања. 

 

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина са 48 гласова за, и 10 

гласова против, без уздржаних гласова, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

 ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именује Бранко Пејица. 

 

 

3. Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ 

СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се разрешава Владимир Ружић, а именује се Владо Маринковић. 

 

4. Скупштина је  са 56 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 Драган Пешић,  а именује се Драгиша Петковић. 

 

 

5. Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Ђорђе Филиповић, а именује се Братислав Николић.  
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6. Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела    

                                                                                                                   

 Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ  ОДБОРА УСТАНОВЕ 

„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ 

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  И ЛУЧАНИ 

 

тако што се разрешава  Миломир Милетић, а именује се Марина Дукић. 

 

 

7. а) Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ ,,МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што је Владимиру Поповићу, престала дужност због наступања смрти. 

 

б) Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

 тако што се именује  Наташа Марић. 

 

 

8. Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују: Чедомир Сандић, Маријана Гавриловић, Ивана Димитријевић, 

Јелена Чакаревић, Александра Мићовић, Ивана Грујић, Милош Марковић, Ана 

Миливојевић и Александра Крсмановић. 

 

* * * 

 

Скупштина је са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују: Андрија Робајац, Милан Тодоровић, Марија Савковић, Драган 

Ерић, Димитрије Розгић, Милица Чакаревић, Златко Ђукић, Бојана Милошевић и 

Јована Павловић. 
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* * * 

Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују: Александра Ђуновић, Биљана Станковић, Слађана Савићевић, 

Снежана Радомировић, Драган Драмићанин, Душица Лончаревић, Марко Јелушић, 

Милан Милекић и Милољуб Петровић. 

  

* * * 

Скупштина је  са 57 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују: Лела Симеуновић, Марија Савић, Гордана Перуничић, Бобан 

Шиљковић, Александар Јовановић, Јелена Ћусловић, Марко Јовановић, Ивана Дробњак 

и Радош Драмићанин. 

 

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују: Јулија Ерић, Мица Савковић, Јасна Рацковић, Тамара Пантовић, 

Дејан Баралић, Георгина Фреи, Лола Чвркић, Сузана Димитријевић и Лепосава 

Видојевић. 

 

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „СВЕТИ САВА“  ЧАЧАК 

 

тако што се именују: Ивана Мићовић, Милица Грбић, Зорица Трифуновић, Лидија 

Љушић, Оливера Матовић, Маријана Павловић, Милан Јованић, Милена Јањић и 

Драгиша Обреновић. 

 

* * * 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ“ МРЧАЈЕВЦИ 
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тако што се именују: Марина Јовановић, Радован Зоћевић, Бојана Новаковић, 

Александар Боровић, Зоран Тошић, Рада Бежанић, Владе Живковић, Драгана Љубичић 

и Милица Љаљај. 

 

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ПРЕЉИНА“ ПРЕЉИНА 

 

тако што се именују: Бошко Топалић, Душан Симовић, Снежана Драгићевић, Милорад 

Павловић,  Тијана Словић, Михаило Топаловић, Бранко Драгићевић, Биљана Гојковић 

и Срећко Стеванић. 

  

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС“ ЗАБЛАЋЕ 

 

тако што се именују: Биљана Симовић, Зорица Ђаковић, Мишко Златић, Марко 

Маџаревић,  Драгана Брдар, Ана Спасојевић, Марија Шулубурић, Милан Вучићевић и 

Алекса Бошковић. 

  

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ ГОРЊА ГОРЕВНИЦА 

 

 тако што се именују: Маријана Стевановић, Јелена Зарић, Вера Јаћимовић, Ивана 

Глишић, Милица Милуновић, Александра Костић, Радован Танасијевић, Милена 

Матијевић и Радиша Стевлић. 

  

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ЂЕНЕРАЛ МАРКО КАТАНИЋ“ БРЕСНИЦА 

 

тако што се именују: Бранка Трнавац, Жарко Перовић, Милан Радевић, Милован 

Вучковић, Нада Јовичић, Милијана Павлашевић, Милош Милић, Малена Стевановић и 

Предраг Катанић. 

  

* * * 

Скупштина је  са 55 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА 

 

тако што се именују: Александра Пејовић, Драгица Дроца, Стаменка Борисављевић, 

Катарина Богићевић, Младен Дидановић, Наташа Тутуновић, Маријана Раденковић, 

Милан Чакајац и Марко Дамбуовић. 

 

 

* * * 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „БОЖО ТОМИЋ“ ПРИЈЕВОР 

 

тако што се именују: Јасмина Стјепановић, Мирјана Лазаревић, Данијела Марковић,  

Драгана Рајичић, Маријана Шибалић, Милена Вуловић, Славица Кујунџић, Бране 

Дробњак и Драган Миловановић. 

 

 

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „22. ДЕЦЕМБАР“ ДОЊА ТРЕПЧА 

 

тако што се именују: Жељка Ножинић Голубовац, Дијана Портић, Јелена Гојковић, 

Богдан Гојковић, Сања Урошевић, Марија Бојовић, Зоран Јовановић, Дејан Мијаиловић 

и Бојан Богићевић. 

  

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ“ ТРНАВА  

 

тако што се именују: Драгана Белић, Слађана Јеринић, Милица Милошевић, Маја 

Вучићевић, Предраг Савић, Маријана Ковачевић, Сања Јелић, Марија Радовић и Милан 

Ћурчић. 

 

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ“ ЧАЧАК  
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тако што се именују: Јована Ресимић, Бојана Ђоловић, Тијана Вукосављевић, Мирјана 

Еровић, Данка Вербић, Марко Маџаревић, Марко Мосић, Данијела Стеванчевић и 

Радован Танасијевић. 

  

* * * 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„1. НОВЕМБАР“ ЧАЧАК 

 

тако што се именују: Ана Богдановић, Милунка Маслаћ, Кристина Папић, Драгана 

Ђелкапић, Виолета Рољевић, Јелена Швабић, Валентина Јаковљевић, Данка Стевановић 

и Александар Никитовић. 

  

* * * 

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

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се именују: Дејан Крунић, Ирена Симовић, Славица Негојевић, Светлана 

Дуњић, Михаило Вучковић, Ружица Ђаковић, Јелена Величковић, Бојана Поповић и 

Босиљка Митровић. 

 

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се именују: Павле Брковић, Јасмина Јеремић Ћировић, Мирјана Милуновић, 

Зорица Козодеровић, Дубравка Марић, Мирјана Миловановић, Ивана Јањић, Сања 

Караклајић и Рајко Баралић. 

 

* * * 

Скупштина је  са 56 гласова за, без гласова против и уздржаних, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

тако што се именују: Драгиша Теофиловић, Милена Полић, Андријана Дебељак, Видоје 

Димитријевић, Наташа Басарић, Владимир Илић, Јасмина Матовић, Александар 

Наранџић и Радиша Милишић. 

  

 Решења су саставни део записника. 



35

d. {< d<

flpe4ce4nur Cxyuumune, I'Irop Tpll$ynonnh je,

o.uJrr{I,IBaIbe rlo oBI,IM TarIKaMa AHeBrror peAa, 3aKJbrrl',Io

14 caru u 50 ruunYra.

I{eo rox ceAH}IIIe Cxl'nurtIaHe je cnnu;sell'

c o6szpou 4aje sanPuren rlPerpec r
rtrecHaecry ce.qHI4IIy Crynurrnue y

NPEACEAHI4K
Crynruruue rpaAa 9aura,

cKv[IIrrTIHA f PAAA qAr{KA
Epoj: 06-6112022-l

18. r 19. vai2022. roAlIHe

CEKPETAP
Crlmmrune rpaAa 9aura,

Bna.4zuup PouanAzh

[Ufw- w*,ffi::;,


