
 

 

 

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са  ПЕТНАЕСТЕ  седнице Скупштине града Чачка, 

 одржане 6, 7, 8. и 11. септембра  2017. године, 

  у великој сали Скупштине града Чачка у Чачку 

 

Седница је почела рад у 10 сати и 20 минута. 

 

 Седницу је, у складу са чланом 116. Пословника 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 43  одборника и да 

постоји кворум за рад и пуноважно одлучивање. 

 

Седници првог дана  заседања од почетка до краја нису присуствовали 

одборници Љубиша Спасовић,  Александар Радојевић, Братислав Танасковић, Светлана 

Пауновић, Љиљана Миловановић, Јоле Пешић и Тања Стовраг.   

 

 Поред одборника, седници Скупштине су присуствовали градоначелник града 

Чачка, чланови Градског већа, представници градских управа, известиоци по појединим 

тачкама дневног реда и представници средстава јавног информисања. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је достављен записник са 

четрнаесте седнице Скупштине од  4, 5. и 6. јула  2017. године, ради усвајања. 

 

 Питао је одборнике да ли има примедаба на записник са четрнаесте седнице. 

 

 За реч се јавио  Владица Гавриловић који је говорећи о примедбама на записник 

рекао да је у записнику описано да је на претходној седници био ометан да говори од 

стране другог одборника, председник Скупштине му није омогућио да несметано 

говори, а потом му изрекао меру опомене, јер је говорио, а није добио реч, што сматра 

нелогичним. Такође је тражио да се у записнику дода да је Биљана Радивојевић била на 

седници првог дана, а да су она и Милош Марић напустили седницу после расправе о 

петом амандману на Пословник као и који су одборници искључени са седнице.  

 

 Ацо Ђенадић је имао примедбу на део записника у коме се описује његова 

примедба на повреду члана 232. Пословника и сматра да у записнику треба да буде 

цитиран тај члан, јер је битно да се види да тумачења Пословника треба да да секретар, 

а не председник Скупштине.  

 

 Бошко Обрадовић је имао примедбу јер се у записнику не види због чега је он 

добио опомене и удаљење са седнице, када је говорио истину да је градоначелник 

лажов, јер је својевремено јавно обећао да неће бити укинут ТВ пренос седница 

Скупштине, а то се управо догодило у једном делу заседања претходне седнице када се 

радило у малој сали Дома културе и када је он изрекао наведену тврдњу па је  удаљен 

са седнице.  

 

 Александар Танасковић је имао примедбу на цео записник тврдећи да је све што 

је он говорио кривотворено, а да у записнику не пише да је председник Скупштине 



 

 

спустио поглед и није хтео да види пријављене за дискусију, а  да је било подигнуто пет 

руку одборника који су тражили реч, па је тако спречио опозицију да говори о 

Пословнику у начелу, већ је расправу закључио.  

 

 Милисав Марјановић је имао примедбу на записник на страни 12. где стоји да је 

добио опомене због галаме и викања са места што није тачно и није тачно да је добио 

опомену јер је без дозволе пришао говорници и сматра да треба рећи истину, а 

председник је требало да му се извини, а не да га избаци са седнице „јер се драо са 

места“. Нагласио је да  ни њега, ни Двери нико неће ућуткати и спречити да кажу шта 

имају.  

 

 Мирослав Спасојевић је имао примедбу јер на страни 12. записника није 

написано тачно шта се догађало на седници, јер није тачно да се у претресу у начелу о 

Пословнику нико није јавио за реч, јер је више одборника подигло руку, а председник 

је сагао главу и није ником дозволио да говори, већ је предлог ставио на гласање. На 

овакав поступак је реаговало више одборника, пришли су говорници, а пошто је била 

гужва он је узео микрофон да се обрати Скупштини, а добио је меру удаљења због 

ломљења микрофона и ударања, а нити је микрофон ломио нити је кога ударао.  

Тражио је да се из записника избаци део текста „да није било пријављених за 

дискусију“.  

 

 Милош Марић је имао примедбу, јер су на страни 18. записника из текста 

изостављене важне речи  да је он рекао да се види да председник Скупштине дели 

опомене одборницима насумице да се не би чуо глас опозиције, да је позвао 

опозиционе одборнике да напусте седницу, а да су затим он и одборница Биљана 

Радивојевић напустили седницу.  

 

 Председник Скупштине га је упозорио да му је истекло време за даље 

образлагање примедаба, а он је напуштајући говорницу рекао „хвала господине 

Шојићу“. 

 

 Председник Скупштине му је на основу члана 150. Пословника изрекао меру 

опомене, јер га је увредио оваквим обраћањем. 

 

 Милица Прокић је имала примедбу на страни 12. записника, јер тамо стоји да се   

у претресу нико није јавио за реч, па је председник Скупштине ставио на гласање 

предлог Пословника у начелу што није истина, јер је председник Скупштине погнуо 

главу и није хтео или није могао да види да је више одборника подигло руку. У 

записнику не стоји да је „Милица Прокић подигла руку да рекламира Пословник, а 

председник јој није дао реч“ и додала да је председник препредени лажов и да спроводи 

морални мангуплук. 

 

 За реч се затим јавила Весна Новаковић рекламирајући повреду члана 186. 

Пословника, којим је прописано да су седнице Скупштине јавне и упозорила да на 

телевизијском преносу који се емитује са седнице нема тона. 

 

 Председник Скупштине се захвалио одборници на упозорењу, а о повреди 

Пословника Скупштина ће се изјаснити у дану за гласање.  

 



 

 

 Предраг Ружичић је имао примедбу на део текста записника где је он говорио о 

томе да је обесмишљен рад на седници где недостаје да су подносиоци амандмана били 

одсутни са седнице да образложе поднете амандмане, јер су због изречених мера 

удаљени са седнице или су седницу сами напустили из протеста због начина рада.  

 

 Драган Ћендић је истакао да је на страни 12. записника описано шта се догађало 

када је више одбоорника пришло говорници да се створила гужва и коме је све 

председник Скупштине изрекао меру, а сматра да треба додати да је Игор Трифуновић 

и сам себи изрекао меру удаљења са седнице.  

 

 Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 148. Пословника, којим је 

прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и тражио да се 

због тога што садржи нетачност и некоректан опис седнице одложи усвајање 

записника. Рекао је да не жели изјашњавање Скупштине о повреди Пословника. 

 

 За реч се јавио Милош Марић, који је указао на повреду члана 150. Пословника, 

којим је прописано у којим случајевима се одборницима изриче мера опомене, јер 

сматра да је он неоправдано добио опомену.  

 

  У вези са изреченом примедбом председник Скупштине је дао 

објашњење, а Милош Марић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

  Ђорђе Шипетић је имао примедбу на страни 13. записника где стоји да је добио 

опомену због тога што је пришао говорници без дозволе председника, а не стоји да је 

био онемогућен да образложи амандмане које је поднео на Пословник, јер га је нн лице 

спречило да уђе у салу.  

 

 Владица Гавриловић је указао на повреду члана 148. Пословника, којим је 

прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине, доводећи га у 

везу са страном 12. записника где је описано шта се догађало на претходној седници, 

сматра да је догађањима која су била на тој седници нарушено достојанство 

Скупштине, да су сви емотивно реаговали и грешили, да су реакције појединих 

одборника изазване реакцијама других  и да су овим догађајем сви изгубили а нико није 

победио.  

 

 Председник Скупштине се изјаснио о изреченој повреди Пословника, а 

одборник није захтевао да се Скупштина о томе изјасни. 

 

 Пошто се више нико није јавио за реч, у вези са записником председавајући је 

записник са четрнаесте седнице Скупштине ставио на гласање. 

 

 Скупштина је са 33 гласа за, уз 1 уздржани глас,  донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се записник са четрнаесте седнице Скупштине града Чачка, одржане  4, 5. 

и 6. јула  2017. године, са могућум изменама  изнетим у примедбама. 



 

 

 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да им је предлог дневног реда 

достављен уз позив за седницу.  

 

Затим је на основу члана 125. Пословника о раду предложио да се у дневни ред 

по хитном поступку уврсте следеће тачке:  

 

-Предлог решења о прибављању у јавну својину лифта реконструкцијом објекта 

установе „Зрачак“ Чачак 

 

и да се ова тачка разматра као  9. тачка дневног реда а преостале тачке из позива се 

померају. 

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину  

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних 

путева на територији града Чачка за 2017. годину 

 

-Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 

2017. годину 

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину  

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину  

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину 

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину  

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину  

 

-Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину  

   

-Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину  

 

и да се ове тачке разматрају као 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. и 29. тачка дневног реда 

а преостале тачке из позива се померају. Овлашћени предлагач Градско веће је 

утврдило предлог наведених аката на седници одржаној 5. септембра 2017. године, а 

увршћивање у дневни ред се предлаже по хитном поступку, јер би одлагање доношења 

ових аката могло имати штетне последице по интересе грађана и наведених јавних 

предузећа.  



 

 

 

За овај предлог било је 38 одборника, па је председавајући констатовао да је 

предлог прихваћен. 

 

  Скупштина је затим на предлог председавајућег са 39 гласова за, усвојила 

следећи  

  

Д н е в н и   р е д: 
 

1. Предлог решења о престанку мандата одборника 

 

2.  Предлог одлуке о верификацији мандата одборника 

 

3. Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. године до 

30.06.2017. године 

 

4. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2017. 

годину 

 

5. Предлог одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу путника  

 

6. Предлог одлуке о одређивању аутобуских стајалишта за јавни линијски 

међумесни превоз путника 

 

7. Предлог одлуке о обављању делатности зоохигијене 

 

8. Предлог решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом дела 

некатегорисаног пута за потребе индустријске зоне у Прељини 

 

9. Предлог решења о прибављању у јавну својину лифта реконструкцијом 

објекта установе „Зрачак“ Чачак 

 

10. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансирању активности 

спортских организација од посебног значаја за град 

 

11. Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у 

предшколским установама чији је оснивач град Чачак у радној 2017/2018. 

години 

 

12. Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на 

територији града Чачка за 2017. годину 

 

13. Извештај о раду д.о.о. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2016. годину 

 

14. Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2016. годину 

 

15. Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са 

сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2016. годину 

 



 

 

16. Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању за 2016. годину 

 

17. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Установе културе од националног значаја Народни музеј Чачак 

 

18. Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Установе културе од националног значаја Уметничка галерија 

„Надежда Петровић“ Чачак 

 

19. Предлог одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у 

екстра зони града Чачка 

 

20. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину  

 

21. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних 

путева на територији града Чачка за 2017. годину 

 

22. Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 

2017. годину 

 

23. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину  

 

24. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину  

 

25. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину 

 

26. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину  

 

27. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину  

    

28. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину  

   

29. Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину  

 

30. Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

31. Предлог одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну 

заједницу Прислоница 

 

32. Одборничка питања и одговори 



 

 

Пре преласка на рад по дневном реду одборници и сви присутни су на позив 

председника Скупштине минутом ћутања одали пошту трагично настрадалом заменику 

градоначелника Радошу Павловићу. 

 

 За реч се јавио Александар Сретеновић, који је указао на повреду члана 115. 

Пословника, којим је регулисан поступак предлагања и утврђивања дневног реда на 

седници повезујући га са чланом 52. Пословника и образложио да је у складу са овим 

одредбама покушао да допуни дневни ред седнице, да се обратио надлежним службама 

за помоћ али да није добио уверавања да ће његов предлог бити прихваћен, па предлог 

није предао и додао да је Пословник лош и да га онемогућава да ради свој посао 

одборника.  

 

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

Александар Сретеновић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Затим се за реч јавила одборник Оливера Матовић, која је указала на повреду 

члана 115. став 2. Пословника, којим је прописано да се у дневни ред седнице до дана 

сазивања могу уврстити предлози које доставе градоначелник или Градско веће, и 

истакла да овом одредбом опозиција остаје ускраћена за право предлагања дневног 

реда.  

 

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

Оливера Матовић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Радмила Живковић је указала на повреду члана 183. Пословника, којим је 

прописан поступак предлагања појединих питања и увршћивања у дневни ред седнице 

по хитном поступку, и тражила додатна објашњења шта је то било толико хитно да се 

дневни ред допуни са 11 тачака дневног реда.  

 

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

Радмила Живковић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Мирослав Спасојевић је указао на повреду члана 148. Пословника, којим је 

прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине, и образложио 

да је недопустиво да се одборницима пред седницу подели огроман материјал са 10 

допунских тачки дневног реда, јер је потребно доста времена да се материјал проучи и 

требало га је доставити на време.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Скупштина изјасни. 

 



 

 

Биљана Рубаковић је указала на повреду члана 195. Пословника, којим је 

прописано достављање одговора на одборничка питања и образложила да није добила 

одговоре на одборничка питања постављена на ранијим седницама и закључила да је 

Пословник донет на штету опозиције, али га не поштује ни власт. 

 

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

Биљана Рубаковић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Миленко Каличанин је указао на повреду чланова 182, 188. и 144. став 2. 

Пословника, којима је прописано да се поједина питања под одређеним условима могу 

изнети Скупштини на разматрање и одлучивање без претходног разматрања од стране 

одговарајућих органа и радних тела, услови под којима средства јавног информисања 

могу присуствовати седницама, као и да се одлучивање о повреди Пословника од 

стране Скупштине обавља у дану за гласање и образложио да су наведеним одредбама 

обесмишљени постојање радних тела Скупштине, као и сама могућност рекламирања    

повреде Пословника.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овим повредама, а одборник 

није тражио да се о повредама ПослСкупштина изјасни.  

 

Радисав Рацковић је указао на повреду члана 115. Пословника, која прописује 

поступак предлагања дневног реда и образложио да је овом одредбом онемогућено 

одборницима да предлажу допунске тачке дневног реда, и навео пример како 

одборници могу да траже извештај о раду градоначелника.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 187. Пословника, којим је 

прописано да је за јавност рада седнице одговоран председник Скупштине и 

образложио да у ходнику испред скупштинске сале нема телевизијског преноса.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Председник Скупштине је затим на основу члана 150. Пословника, одборнику 

Владици Гавриловићу изрекао меру опомене јер је добацивао са места, а затим и другу 

меру опомене из истог разлога.  

 

Милисав Марјановић је указао на повреду члана 195. Пословника, којим се 

регулише рок за достављање одговора на одборничка питања и образложио да је раније 

поставио више одборничких питања на које није добио одговоре и нагласио да је 

незадовољан и оним одговорима које је добио, јер не решавају проблем на који је 

указао одборничким питањима.  

 

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

Милисав Марјановић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  



 

 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Далиборка Несторовић је указала на повреду члана 183. Пословника, којим је 

прописан поступак одлучивања о одређеним питањима по хитном поступку и 

образложила да је постојање радних тела и разматрање одређених питања на њима 

обесмишљено када се оно обавља после Градског већа, а такође хитним поступком се 

губи и спона са јавношћу и остаје нејасно ко је предлагач тачака по хитном поступку.  

 

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

Далиборка Несторовић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

  

Милица Прокић је указала на повреду члана 150. Пословника о раду, који се 

односи на то када се изричу опомене одборнику, на члан 186. став 1. Пословника, којим 

је прописано да су седнице Скупштине јавне, и на члан 187. став 1. и 2. Пословника о 

раду, који регулише да за јавност рада Скупштине града и њених радних тела је 

одговоран председник Скупштине и да се у вези јавности рада Скупштине и њених 

радних тела стара секретар Скупштине. Одборница је рекла да се грубо и константно 

угрожава слобода говора од стране председника Скупштине и да је угрожена јавност 

рада Скупштине града тиме што се ток Скупштине не преноси испред скупштинске 

сале. 

 

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

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Ацо Ђенадић је указао на повреду члана 113. Пословника о раду, који регулише 

сазивање седнице Скупштине града. Одборник је примедбовао што се доставио 

допунски материјал и сматра да исти није „изузетно“ битан и тражи да му се појасни тај 

термин и рекао је да је нови Пословник направљен за владајућу структуру. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овим повредама, а одборник 

није тражио да се о повредама Скупштина изјасни.  

 

Милан Рогановић се позвао на члан 1. Пословника о раду и указао на мањкавост 

истог то јест не постоји ни један члан који прописује одговорност председника 

Скупштине, као и разграничење када председник износи своју констатацију, политички 

став или лично мишљење.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио да се о повреди Пословника  Скупштина изјасни.  

 

Бошко Обрадовић је указао на повреду члана 125. Пословника о раду, који 

говори да Градоначелник, Градско веће и Председник Скупштине најкасније до 



 

 

утврђивања дневног реда могу предлагати измене и допуне дневног реда. Одборник 

замера што овим Пословник онемогућава да актуелне и горуће теме не могу доћи на 

дневни ред Скупштине града. 

 

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

Бошко Обрадовић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 143. став 1. Пословника о раду, 

који говори када је председник Скупштине дужан да упозори одборника. Одборник је 

рекао да Пословник није у идентичној форми какав је усвојен и не зна да ли се ради о 

техничкој грешки.  

 

  Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом 

Пословника, а одборник није тражио да се о повреди Скупштина изјасни.  

 

Душан Радојевић, члан Градског већа, се позвао на члан 148. Пословника о раду, 

који прописује поштовање достојанства Скупштине и објаснио зашто је снимао 

телефоном на претходној седници Скупштине када је дошло до инцидента.  

 

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, који 

говори о поштовању достојанства Скупштине и додао да је употреба телефона 

забрањена Пословником Скупштине и да не би требало  да сви својим телефонима 

снимају док траје Скупштина. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио да се о повреди  Пословника Скупштина изјасни.  

 

Миленко Каличанин је указао на повреду члана 115. став 5. Пословника о раду, 

који се односи на предлог за измену, допуну и скидање тачака предложеног дневног 

реда. Одборник поставља питање шта је урађено да не дође до повреде Пословника и да 

се опозиционим одборницима омогуће бољи услови за рад и право на помоћ Стручне 

службе. 

 

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

Миленко Каличанин  је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Драган Ћендић  је указао на повреду члана 148.  Пословника о раду, који се 

односи на грубо кршење достојанства Скупштине. Одборник се позива на Статут града 

Чачка као виши правни акт од Пословника Скупштине града и у смислу укључивања 

опозиционих одборника у креирању неког правног акта и обавезе благовременог 

обавештавања истих.  

 

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

Драган Ћендић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  



 

 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Ацо Ђенадић  је указао на повреду члана 148.  Пословника о раду, који се 

односи на грубо кршење достојанства Скупштине. Одборник је замерио председнику на 

толерисању посланицима његове политичке опције што им се дозвољава да одборнике 

опозиције називају „буздованима“ и сматра да председник треба да реагује на таква 

понашања. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио да се о повреди Пословника Скупштина изјасни.  

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА 

 

ПРВА ТАЧКА: Предлог решења о престанку мандата одборника 

 

 Oдборник Братислав Танасковић je поднео писану оставку на функцију 

одборника па је председник Скупштине града  констатовао престанак мандата 

одборника Братиславу Танасковићу. 

 

 Решење о  престанку мандата је саставни део записника. 

 

ДРУГА ТАЧКА: Предлог одлуке о верификацији мандата одборника 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно-имунитетска питања.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес.  
 

 Пошто се  у претресу нико није јавио за реч, Скупштина је са 26 гласова за,  

донела 

 

О Д Л У К У 

О ВЕРИФИКАЦИЈИ МАНДАТА НОВОИЗАБРАНОМ ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

тако што се верификује  мандат Милки Владисављевић. 

  

 Одлука   је саставни део записника. 

 

Пошто је председавајући констатовао да је донета Одлука о верификацији 

мандата, обавестио је новоизабрану одборницу да треба да да заклетву, позвао је да 

устане и изговара речи заклетве коју ће он прочитати.  

 

Председавајући је потом, полако, на делове читао текст заклетве, а одборница   

је гласно понављала. 

 



 

 

Затим је председавајући констатовао да је новоизабрана одборница дала 

заклетву, честитао јој на избору, пожелео успех у раду и замолио је да текст заклетве 

потпише и преда секретару Скупштине.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: Извештај о извршењу буџета града Чачка за период 

                              од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године 

 

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

начелник Градске управе за финансије. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Александар Божовић, Биљана 

Рубаковић, Владица Гавриловић, Наташа Цвијовић, Миленко Каличанин,  Мирослав 

Спасојевић, Александар Танасковић, Александар Сретеновић, Ацо Ђенадић, Далиборка 

Несторовић, Радмила Живковић, Оливера Матовић, Драган Штављанин, Радисав 

Рацковић, Милисав Марјановић, Мирослав Ђеровић, Владан Милић, помоћник 

градоначелника, Драган Ћендић, Милица Прокић, Мирослав Спасојевић, Михаило 

Јовић, члан Градског већа, Ивана Вукајловић, Весна Новаковић, Бошко Обрадовић и 

Раденко Луковић. 

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 150.  Пословника о раду, који 

говори о изрицању опомене одборницима. Одборник сматра да председник веома лако 

изриче опомене опозиционим одборницима и упозорио председника да одборнику 

Максимовићу обавезно и одмах изрекне опомену како Скупштина не би била место где 

се причају ружне речи. 

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Максимовић  је указао на повреду члана 148.  Пословника о раду, 

који прописује да су одборници дужни да се једни другима обраћају са уважавањем. 

Одборник тврди да се није обратио одборнику Танасковићу већ одборнику 

Гавриловићу и да он није имао примедбу на њему изречене речи.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овио повредом, а одборник 

није тражио да се о повреди Пословника  Скупштина изјасни.  

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 150.  Пословника о раду, 

који се односи на изрицање опомена одборницима. Одборник сматра да председавајући 

има двоструке аршине приликом председавања у Скупштини града, то јест да олако 

изриче опомене одборницима опозиције и тражи да се Максимовићу изрекне опомена 

због изречених увредљивих израза. 

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  



 

 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Далиборка Несторовић  је указала на повреду члана 132. став 2.  Пословника о 

раду, који се односи на дан гласања који одређује председник Скупштине.  Одборница 

тражи појашњење у вези рекламирања  Пословника, ако се односи на примедбу на рад 

председника Скупштине, тј. члан 149.  Сматра да одборници треба да одмах гласају да 

би се утврдило да ли је председник повредио достојанство Скупштине, јер ако 

Скупштина утврди да јесте, седницу треба прекинути. 

 

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

Далиборка Несторовић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Александар Танасковић  је указао на повреду члана 148.  Пословника о раду, 

који се односи на грубо кршење достојанства Скупштине. Одборник пита где је разлика 

између давања одговора и коментара председника и констатује да исти не поштују 

достојанство Скупштине и да примењује двоструке стандарде чиме крши нови 

Пословник. 

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 116.  Пословника о раду, 

који регулише да председник препушта председавање заменику уколико жели да 

учествује у претресу. Одборник тврди да се председник не понаша по прописаном 

члану. Одборник даље указује на повреду члана 148. Пословника о раду, чиме бестидно 

крши достојанство Скупштине, износећи лажне податке. У даљем излагању одборник 

истиче да је прекршен и члан 149. Пословника о раду, који се односи на одржавања 

реда на седници Скупштине. Одборник сматра да председник први ствара неред на 

истој.  

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Милица Прокић  је указала на повреду члана 129. став 3.  Пословника о раду, 

који прописује да председник и секретар Скупштине добијају реч у вези процедуралних 

објашњења. Одборница сматра да председник има обавезу да изађе за говорницу, а не 

да одговара са места.  

 



 

 

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

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Милица Прокић  је указала на повреду члана 144.  став 1. Пословника о раду, 

који прописује да је председник дужан да се изјасни поводом изречене примедбе о 

повреди Пословника. Одборница замера председнику да председник говори док је она 

за говорницом и даје паушалне критике. Одборница  је указала на  повреду члана 129. 

Пословника о раду, која се односи на редослед одборника који су се  пријавили. 

 

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

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Сретеновић је указао на повреду члана 130.  Пословника о раду, који 

се односи  о редоследу одборника који су се пријавили за реч. Одборник сматра да је 

Пословник лоше урађен и да се не зна ко ће и када изаћи за говорницу.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овим повредама, а одборник 

није тражио да се о повредама Скупштина изјасни.  

 

У току расправе након упозорења председника да говори о питању које није на 

дневном реду одборнику Радисаву Рацковићу је  на основу члана 150. Пословника о 

раду Скупштине, председник Скупштине изрекао меру опомене.  

 

 Александар Максимовић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, 

којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине, а 

председавајући дозвољава одборницима да причају ван дневног реда.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио  да се о повреди  Пословника Скупштина изјасни. 

 

 Милисав Марјановић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду, којим 

је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио  да се о повреди Пословника Скупштина изјасни. 

 

 У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавила Весна Новаковић, 

због повреде члана 148. Пословника, којим је прописано како су одборници дужни да 

поштују достојанство Скупштине и образложила да председник Скупштине није навео 

по ком основу је један одборник говорио у трајању од десет минута,  јер је 

Пословником прописано да одборник има право да говори у трајању до пет минута, па 

сматра да се не примењују исти критеријуми за све одборнике.  

 



 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборница 

није захтевала да се о повреди Пословника Скупштина изјасни. 

 

Мирослав Спасојевић је такође указао на повреду члана 148. Пословника, којим 

је прописано како су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и 

образложио да је одборник Раденко Луковић говорио више од десет минута, чиме је 

повређено достојанство других одборника.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Радисав Рацковић је такође указао на повреду члана 148. Пословника, којим је 

прописано како су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и 

образложио да када одборници опозиције прекораче време одређено за дискусију 

председник Скупштине искључује микрофон, а њему је чак изрекао меру опомене, јер 

је мало говорио ван теме.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 129. Пословника, којим је 

прописано ко има право да говори, по ком редоследу и временском трајању о тачкама 

дневног реда и образложио како је председник Скупштине одборнику Раденку 

Луковићу дозволио да говори у трајању до десет минута, иако није унапред указао по 

ком основу има то право, а одборници Далиборки Несторовић је искључио микрофон и 

није дозволио да заврши своје излагање.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Звонко Митровић је указао на повреду члана 148. Пословника, којим је 

прописано да  су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и образложио 

да је један од претходних одборника изјавом како је био „мало“ ван теме повредио 

достојанство Скупштине.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Александар Максимовић је указао на повреду члана 148. Пословника, којим је 

прописано како су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и 

образложио да су говорници у својим излагањима углавном ван теме дневног реда, док 

је одборник Раденко Луковић све време говорио у вези тачке дневног реда, па то 

заслужује пажњу и поштовање, а остале, који не поштују достојанство Скупштине, 

треба да буде срамота.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Пословника Скупштина изјасни. 

 

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 147. Пословника, а у вези са 

чланом 129. Пословника, којима је прописано да говорник може говорити само о 



 

 

питању које је на дневном реду и у одређеном временском трајању. Образложио је да је 

одборнику Луковићу дозвољено да говори у трајању од дванаест минута, док је њему то 

ускраћено, иако је и он говорио о теми дневног реда.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Пословника Скупштина изјасни. 

 

Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. Пословника, којим је прописано 

како су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и образложио да по овој 

тачки дневног реда на постављена питања треба да одговарају градоначелник и 

начелник Градске управе за финансије, а не одборник Луковић.  

 

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

Драган Ћендић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

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

члана 132. став 4. Пословника, позвао одборнике да се изјасне по овој тачки дневног 

реда.   

 

Скупштина је са 38 гласова за, донела следећи 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2017. 

године до 30.06.2017. године,  у тексту који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу. 

 

Материјал по овој тачки  је саставни део записника. 

 

 Председник Скупштине је, на основу члана 112. Пословника, обавестио да ће 

Скупштина наставити рад и после 18 часова.  

 

 Председник Скупштине је затим, на основу члана 159. став 1. Пословника, у 16 

сати и 15 минута, одредио паузу у раду Скупштине у трајању од сат времена. 

 

 Скупштина је наставила рад у 17 сати и 20 минута. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету 

                                  града Чачка за 2017. 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  одборници Бошко Обрадовић, Биљана Рубаковић, 

Предраг Ружичић, Милош Марић, Светомир Стаменковић, Немања Трнавац  члан 

Градског већа, Оливера Матовић, Александар Божовић, Анђелка Новаковић, Ацо 

Ђенадић, Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника, Предраг Јевтић, Милисав 

Марјановић, Милан Лукић, члан Градског већа, Александар Сретеновић, Владан 

Милић, помоћник градоначелника, Михаило Јовић члан Градског већа, Миленко 

Каличанин, Славица Драгутиновић члан Градског већа, Јасменка Луковић, Далиборка 

Несторовић, Драгомир Шипетић члан Градског већа, Радмила Живковић, Нада 

Лазовић, Милица Дачић, Мирослав Вукосављевић  члан Градског већа, Милица 

Прокић, Мирослав Спасојевић, Раденко Луковић, Александар Танасковић, Милан 

Бојовић помоћник градоначелника, Владица Гавриловић, Наташа Цвијовић, 

Александар Максимовић и Милун Тодоровић  градоначелник. 

 

 У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавио Александар 

Максимовић, указајући на повреду члана 148. Пословника, којим је прописано како су 

одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и образложио да је одборник 

Бошко Обрадовић за говорницом изнео лажи, приписујући себи заслугу што је 

Скупштина, након паузе, могла да настави рад. Подсећајући да је на почетку седнице 

било присутно 43 одборника, а да се расправа по појединим тачкама води без обзира на 

број присутних одборника, није истина да захваљујући одборницима Двери постоји 

кворум за рад. 

 Није захтевао да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 150. Пословника, којим је 

прописано у којим случајевима се изриче мера опомене и образложио да је одборнику 

Александру Максимовићу требало изрећи опомену, јер је рекао да неко лаже, па је 

питао да ли то значи да одборник Максимовић може да се понаша бахато, вређа и 

добацује, а да председник Скупштине то не примећује. Закључио је да се према 

одборницима примењују двоструки аршини и питао да ли су грађани за то гласали.  

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Танасковић је указао на повреду члана 148.  Пословника о раду, који 

се односи на међусобно уважавање одборника. Одборник замера што је Максимовић 

рекао да су бесмислена излагања понеких опозиционих одборника, сматра да је једина 

истина да руководство и позиција та која се не придржава реда и да често у великом 

броју одсуствују из сале где се одржава Скупштина.  

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

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

начелник Градске управе за финансије. 



 

 

 

Затим је председник на основу члана 157. Пословника о раду Скупштине, 

прекинуо рад у 21 час и 40 минута  и наставак седнице заказао за 7. септембар 2017. 

године, са почетком у 10 сати. 

 

*** 

 

 

 Скупштина је наставила рад 7. септембра 2017. године. 

 

 Седница је почела у 10 сати и 15 минута. 

 

 У наставку седнице присуствује 42 одборника. 

 

 Другог дана заседања од почетка до краја дана нису присуствовали одборници 

Љубиша Спасовић,   Милан Рогановић,  Милош Ракоњац, Радисав Рацковић, 

Александар Радојевић,  Светлана Пауновић, Љиљана Миловановић, Јоле Пешић и Тања 

Стовраг.   

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу и обавестио одборнике да 

ће се гласање по овој тачки дневног реда обавити одмах. 

 

Ставио је на гласање Предлог одлуке у начелу. 

 

Скупштина је са 41 гласом за, донела Одлуку у начелу. 
 

 Пошто није било поднетих амандмана, председник Скупштине је ставио на 

гласање  Предлог одлуке у целини. 

 

  Скупштина је са 42 гласа за,  донела 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ, 

  

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

 За реч се јавио Александар Сретеновић који је указао на повреду члана 117. 

Пословника о раду, којим је прописано утврђивање кворума за рад седнице Скупштине 

и указао на непримерено понашање одборника власти који нису у великој већини 

присуствовали расправи о буџету,  као ни говору градоначелника у вези са овим 

важним актом.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио  да се о повреди Пословника Скупштина изјасни. 

 

За реч се јавио Звонко Митровић, који је указао на повреду члана 148. 

Пословника о раду Скупштине, којим је прописано да није дозвољено коришћење 



 

 

увредљивих израза и истакао да је претходни говорник увредљиво говорио о 

одборницима власти.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио  да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Милисав Марјановић се јавио за реч и указао на повреду члана 148. Пословника 

о раду Скупштине, којим је прописано да се одборници једни другима обраћају са 

уважавањем, а да одборник који је указао на непостојање кворума није ништа лоше 

мислио и сматра такође да је срамота што одборници нису у сали када се причало о 

буџету, а истовремено поједини одборници из сале добацују одборницима са места.  

 

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

Милисав Марјановић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Милица Прокић је указала на повреду члана 148. став 1. и 2. Пословника о раду 

Скупштине, којима се прописује обавеза поштовања достојанства Скупштине и 

обраћања одборника са уважавањем једних другима и истакла да одборник власти 

износи исинуације и неиистине у вези са одобрницима опозиције, а истовремено не зна 

да буџет мора да се изгласа јер од њега зависи функционисање града. 

 

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

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Сретеновић је указао на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине, јер га је увредило то што неко каже да не зна шта му је дужност и истакао 

да није имао лошу намеру, али да је обавеза одборника да седе на седници. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио  да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Звонко Митровић је указао на пореду члана 148. став 2. Пословника о раду 

Скупштине, који прописује дужност међусобног уважавања одборника, а да он није 

ништа ружно рекао за одборника Сретеновића, већ да је његов говор политички 

маркетинг, иако је одборница за њега рекла да је незналица. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио  да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Владица Гавриловић је указао на повреду члана 48. Пословника о раду 

Скупштине, који прописује да је одборник дужан да присуствује седници и истакао да 

је претходног дана заседања седници присуствовао највећи број опозиционих 

одборника, а да одборници власти нису били у сали чак и онда када је говорио 

градоначелник о буџету града.  



 

 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио  да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Наташа Цвијовић је указала на повреду члана 148. став 2. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да се обраћају једни другима са 

уважавањем, и да одборници  не користе погрдне изразе у свом говору нарочито када 

помињу одборнике Социјалистичке партије.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражила  да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Одборник Драгутин Ђуровић је указао на повреду члана 149. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да се о реду на седници стара председник Скупштине и 

нагласио да председник Скупштине ради по Пословнику, а да одборници опозиције 

злоупотребљавају Пословник и преко сто пута су изашли за говорницу што не сматра 

оправданим ни потребним, па су из тог разлога одоборници власти изашли из сале.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио  да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Алкесандар Максимовић је указао на повреду члана 143. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописан поступак указивања на повреду Пословника и тражио да 

председник Скупштине примењује овај члан када то одборници заслуже и изрекнe мере 

које су прописане. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражио  да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Драган Ћендић је указао на повреду члана 148. и 149. Пословника о раду 

Скупштине, којима се прописује дужност поштовања достојанства Скупштине и 

поступак одржавања реда на седници за коју је задужен председник Скупштине и 

истакао да одборници власти жале за претходним системом, а учестују у садашњој 

власти што сматра лицемерним, а такође је указао на неравномеран однос 

председавајућег према одборницима власти и опозиције, јер одборнике опозиције 

опомиње и изриче им мере, а одборнике власти моли да поштују Пословник. 

 

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

Драган Ћендић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Сретеновић је указао на повреду члана 51., а у вези са чланом 48.  

Пословника о раду Скупштине, којима је прописано да одборници имају право на 

накнаду за свој рад на седници, али да имају и обавезу да присуствују седницама и он 

није изрекао да није било кворума на седници, већ да претходног дана на крају 

заседања у сали није било 38 одборника и да то указује да много одборника не ради 

свој посао како треба. Истовремено је коментарисао говор претходног одборника па му 

је председник Скупштине на основу члана 150. Пословника о раду Скупштине, изрекао 



 

 

меру опомене, јер и поред упозорења председника говори о питању које није на 

дневном реду.  

 

Наташа Цвијовић је на основу члана 145. став 2. Пословника о раду Скупштине, 

који прописује право на реплику председника одборничке групе истакла да се 

претходни говорници увредљиво обраћају одборницима СПС који су у претходним 

периодима били у власти или нису били у власти, али да имају најбоље кадрове. 

 

Далиборка Несторовић је указала на повреду члана 149. Пословника о  раду 

Скупштине, којим је прописано да се о реду на седници стара председник Скупштине, а 

не председник одборничке групе који добацивањем са места сугерише председнику 

како да поступи.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није тражила  да се о повреди Пословника Скупштина изјасни. 

 

ПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о јавном линијском градском и приградском 

                           превозу путника  

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу у начелу су учествовали  Предраг Ружичић, Александар Сретеновић, 

Славица Драгутиновић, Миленко Каличанин, Александар Божовић, Драгутин Ђуровић, 

Мирослав Спасојевић, Радмила Живковић, Биљана Рубаковић, Милисав Марјановић, 

Мирјана Ђоковић помоћник градоначеника, Ацо Ђенадић, Тихомир Ђуровић, Владица 

Гавриловић, Светомир Стаменковић, Милица Прокић, Миланко Кривокућа и Драган 

Ђенaдић. 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу, обавестио одборнике да 

на Предлог одлуке није било поднетих амандмана и да ће изјашњавање по овој тачки 

дневног реда бити у дану за гласање. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о одређивању аутобуских стајалишта 

                               за јавни линијски међумесни превоз путника 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

 У претресу у начелу су учествовали  Миленко Каличанин, Ђорђе Шипетић, 

Драгутин Ђуровић, Драган Штављанин, Тихомир Ђуровић, Милисав Марјановић, 

Андрија Миликић и Миланко Кривокућа. 

 



 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу, обавестио одборнике да 

на Предлог одлуке није било поднетих амандмана и да ће изјашњавање по овој тачки 

дневног реда бити у дану за гласање. 

 

СЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о обављању делатности зоохигијене 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

 У претресу су учествовали  Милисав Марјановић, Мирослав Спасојевић, 

Александар Танасковић, Предраг Ружичић, Владица Гавриловић, Мирослав Ђеровић, 

Драган Штављанин, Александар Божовић, Тихомир Ђуровић, Радмила Живковић и 

Ацо Ђенадић. 

 

 На питања и примедбе изнете у току претреса одговарали су Весна Дмитрић, 

начелник Градске управе за урбанизам, Петар Домановић, в.д. директора ЈКП 

„Комуналац“ Чачак и Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника за област заштите 

животне средине. 
 

   Председник Скупштине је закључио претрес у начелу, обавестио одборнике да 

на Предлог одлуке није било поднетих амандмана и да ће изјашњавање по овој тачки 

дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 Председник Скупштине је затим, на основу члана 159. став 1. Пословника, у 14 

сати и 45 минута, одредио паузу у раду, у трајању од сат времена.  

 

 Седница је наставила са радом у 15 сати и 55 минута. 

 

ОСМА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину реконструкцијом дела 

                             некатегорисаног пута за потребе индустријске зоне у Прељини 

 

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

начелник Градске управе за урбанизам.  
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Александар Максимовић, Милисав Марјановић и 

Раденко Луковић.  

 

Радмила Живковић је указала на повреду члана 148.  Пословника о раду, који се 

односи на грубо кршење достојанства Скупштине, јер  није равнодушна на изјаву 

једног од претходних говорника да њена одборничка група „не слуша“ довољно 

пажљиво док се дискутује на Скупштини.  

 

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

Радмила Живковић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  



 

 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Милица Прокић  је указала на повреду члана 148. став 1.  Пословника о раду, 

који се регулише поштовање достојанства Скупштине. Одборница сматра да је 

недопустиво понашање председника што замера да је неко од опозиционих одборника 

рекао истину и негирао да је одборница Наташа Цвијовић тврдила на једној Скупштини 

да постоји инфраструктура за планирану индустријску зону.  

 

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

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Председник Скупштине је затим закључио претрес и обавестио одборнике да ће 

изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог решења о прибављању у јавну својину 

                                лифта реконструкцијом објекта установе „Зрачак“ Чачак 

 

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

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 изјашњавање по овој тачки бити у дану за 

гласање. 

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 149.  Пословника о раду, 

који се односи  на одржавање реда на седници Скупштине. Одборник сматра да је 

председник пореметио ред и да мења правила игре у току расправе и тражи од 

секретара у писаном облику редослед пријављених за реч. 

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 116.  Пословника о раду, 

који прописује да у случају одсутности председника Скупштине седницом руководи 

заменик председника. Одборник тражи од председника Скупштине да изађе за 

говорницу када хоће да говори по тачкама дневног реда и захтева да исти сам себи 

изрекне опомену или да се само искључи са седнице јер се саркастично обраћа 

одборницима. 

 



 

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Милица Прокић  је указала на повреду члана 13.  став 2. и члана 33. Пословника 

о раду, који се односе на организовање рада на седници односно дефинисање 

ингиренција секретара Скупштине. Одборница сматра да су ове одредбе прекршене у 

вези пријављивања за реч. 

 

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

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Милисав Марјановић је указао на повреду члана 116. и члана 149.  Пословника о 

раду, који се односе на руковођење седницом и  одржавање  реда на седници. Одборник 

замера председнику што коментарише са места, а не изађе за говорницу и зашто 

дозвољава председнику одборничке групе СНС да он одржава ред на седници и при 

том не добија опомену, а одборници опозиције и када се накашљу добију опомене.  

 

 У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милисав Марјановић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 150.  Пословника о раду, 

који регулише разлоге за изрицање опомена одборницима. Одборник сматра да 

председник користи дупле аршине приликом изрицања опомена и даје личне 

квалификације за све и свакога и при том угрожава ред и успорава рад Скупштине 

града.  

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 148.  Пословника о раду, 

који регулише да се одборници једни другима обраћају са уважавањем. Одборник 

сматра да председник треба да се на исти начин, са уважавањем обраћа и оним 

одборницима који су  њему „мрски“. 

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 



 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке 

                                о финансирању активности спортских организација 

                                од посебног значаја за град 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Надежда Вуксановић, 

начелник Градске управе за друштвене делатности. 

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 130.  Пословника о раду, 

који се односи на пријаву за реч са  редоследом одборника. Одборник тражи од 

председника Скупштине да му појасни редослед пријављених одборника који желе да 

узму реч на Скупштини.  

 

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

Александар Танасковић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Милица Прокић  је указала на повреду члана 13. став 2. члана 33. и члана 150. 

став 1. Пословника о раду, који се односе на обавезе председника Скупштине да 

организује рад Скупштине, да је секретар Скупштине задужен за обављање стручних и 

других послова у вези седница Скупштине и када се може изрећи опомена одборнику. 

Одборница сматра да председник није одрађивао посао за који је задужен, да је ометао 

секретара да обавља свој део посла заговарајући га и да је требао сам себи да да 

опомену зато што је угрожавао ред на седници.  

 

 У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

.  

Милица Прокић  је указала на повреду члана 148. став 1. и став 2.  Пословника о 

раду, који се односи на поштовање достојанства Скупштине и да су одборници дужни 

да се једни другима обраћају са уважавањем. Одборница сматра да је председник грубо 

прекршио овај члан изрекавши неистину да му је одборник Сретеновић претио, јер је 

она била за говорницом и чула шта је одборник добацио председнику.  

 

 У вези са изреченим примедбама председник Скупштине је дао објашњење, а 

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 



 

 

Александар Сретеновић  је указао на повреду члана 148.  Пословника о раду, 

који се односи  на поштовање достојанства Скупштине и тражи да му се председник 

извини за оно што је изговорио у вези његовог поступка приликом изласка из сале.  

 

Председник Скупштине се извинио одборнику Сретеновићу ако је погрешно 

протумачио његов гест,  иако је то била само шала.   

 

Председник Скупштине је затим дао објашњење у вези са овом повредом, а 

одборник није тражио да се о повреди Пословника  Скупштина изјасни.   

 

Александар Танасковић  је указао на повреду члана 150.  Пословника о раду, 

који се односи на изрицање опомене одборнику. Одборник замера председнику 

Скупштине што се бави манипулацијама да је њему неко претио и износио неистине да 

му је неко наудио. Сматра да су Двери конструктивна опозиција и да не угрожавају ред 

на седници.  

 

Затим је председник Скупштине рекао да ће први направити корак и да неће 

више спомињати шта се десило, да ће надлежни органи  то решити и затражио од 

одборника Танасковића да више не користи рекламирање члана 150. Пословника о 

раду, у вези те ситуације.  

 

Одборник није тражио да се о повреди Пословника  Скупштина изјасни.  

 

Драгутин Ђуровић  је указао на повреду члана 149. и члана 143.  Пословника о 

раду, који прописују ко се стара о реду на седници и да је одборник дужан да наведе 

одредбу Пословника која је по његовом мишљењу повређена. Одборник је рекао да 

овакав рад не води ничему и да председник не треба да дозволи да му се приписује да је 

добар глумац, да народ види ко какве намере има и моли одборнике за пристојно 

понашање и да се не унижава рад Скупштине.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овим повредама, а одборник 

није тражио да се о повредама Пословника Скупштина изјасни.  

 

Александар Сретеновић  је указао на повреду члана 148.  Пословника о раду, 

који се односи  на достојанство и затражио од председника да га више не изазива, 

понижава и вређа  и да од њега  не прави агресивца  јер он то  по природи није. 

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овим повредом, а одборник 

није тражио да се о повреди Пословника  Скупштина изјасни.  

 

 Затим је председник Скупштине на основу члана 150. Пословника о раду, 

изрекао опомену одборнику Миодрагу Јаћимовићу, зато што је и поред више 

упозорења добацивао са места, а потом је изрекао другу и трећу опомену, јер је исти 

одборник наставио да добацује са места, па је председник Скупштине на основу члана 

151. Пословника о раду, изрекао меру одузимања речи одборнику Миодрагу 

Јаћимовићу.   
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 



 

 

 У претресу су учествовали  Александар Сретеновић, Владан Милић, помоћник 

градоначелника, Владица Гавриловић, Раденко Луковић, Александар Танасковић, 

Александар Максимовић, Ацо Ђенадић и Немања Трнавац, члан Градског већа. 

 

 На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Надежда 

Вуксановић, начелник Градске управе за друштвене делатности. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу, обавестио одборнике да 

на Предлог одлуке није било поднетих амандмана и да ће изјашњавање по овој тачки 

дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог решења о утврђивању већег броја деце 

                                          у васпитним групама у предшколским установама 

                                          чији је оснивач град Чачак у радној 2017/2018. години 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Надежда Вуксановић, 

начелник Градске управе за друштвене делатности. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали  Оливера Матовић, Милисав Марјановић, Радмила 

Живковић, Мирослав Спасојевић, Ивана Вукајловић, Нада Лазовић, Александар 

Сретеновић, Миленко Каличанин, Милица Прокић, Предраг Ружичић и Владица 

Гавриловић.  

 

 У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавио Ацо Ђенадић, због 

повреде члана 148. Пословника, којим је прописано како су одборници дужни да 

поштују достојанство Скупштине и образложио да, пошто одборницима није достављен 

захтев предшколских установа за повећање броја деце у васпитним групама, ову тачку 

треба скинути са дневног реда  и предлог вратити на дораду.  

 

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

Ђенадић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Предраг Ружичић је указао на повреду члана 74. Пословника, којим је прописана 

надлежност Савета за социјалну заштиту и остале друштвене делатности и образложио 

да одборницима није достављено мишљење Савета по овој тачки дневног реда. 

 

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

Предраг Ружичић је затим захтевао да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Надежда 

Вуксановић, начелник Градске управе за друштвене делатности. 



 

 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће 

изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: Предлог оперативног плана одбране од поплава за воде 

                                         другог реда на територији града Чачка за 2017. годину 

 

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

руководилац групе за безбедност и одбрану. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Предраг Ружичић, Мирослав Спасојевић, Александар 

Сретеновић, Милисав Марјановић, Миланко Кривокућа, Радмила Живковић и Владица 

Гавриловић. 

 

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

руководилац групе за безбедност и одбрану. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће 

изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду д.о.о. „Научно технолошки парк 

                                        Чачак“ Чачак за 2016. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Сретко Попадић, 

директор д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Мирослав Спасојевић, Владица Гавриловић, 

Александар Максимовић и Михаило Јовић, члан Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Сретко Попадић, 

директор д.о.о. „Научно технолошки парк“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће 

изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о пословању Установе за физичку културу 

                                          Спортски центар „Младост“ Чачак за 2016. годину 

 

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

директора СЦ „Младост“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 



 

 

 У претресу су учествовали Ђорђе Шипетић, Драган Штављанин, Мирослав 

Спасојевић, Александар Сретеновић, Радмила Живковић, Раденко Луковић, Владица 

Гавриловић и Милица Прокић.  

 

 У току претреса по овој тачки дневног реда за реч се јавио Александар 

Сретеновић, због повреде члана 112. Пословника, којим је прописано да се седница 

Скупштине по правилу завршава у 18 часова и образложио да Закон о раду прописује 

максимално 12 сати рада у току једног радног дана, а пошто седница траје дуже од тог 

времена, у сали је присутан мали број одборника, седницу треба прекинути.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Председник Скупштине је на основу члана 150. Пословника, изрекао меру 

опомене Милици Прокић, јер је у току своје дискусије износила чињенице и оцене које 

се односе на приватни живот других лица. Пошто је и после изречене опомене 

наставила да говори о истој теми, председник Скупштине јој је изрекао другу меру 

опомене. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милош Стеванић, в.д. 

директора СЦ „Младост“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће 

изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: Извештај о раду Установе за дневни боравак деце,  

                                         младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ 

                                         Чачак за 2016. годину 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Ангелина Мандић, 

директор Установе “Зрачак“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Драгомир Шипетић члан Градског већа, Александар 

Сретеновић, Гордана Марјановић, Владица Гавриловић, Ивана Вукајловић и Немања 

Трнавац члан Градског већа. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Ангелина Мандић, 

директор Установе “Зрачак“ Чачак. 

 

Затим се за реч јавила Гордана Марјановић, због повреде члана 148. Пословника, 

којим је прописано како су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и 

образложила да приче „рекла-казала“ (што се односило на дискусију Владице 

Гавриловића) не треба слушати и да, иако је поставила велики број питања, није добила 

одговоре. 

 Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборница 

није захтевала да се о повреди Пословника Скупштина изјасни. 

 



 

 

Владица Гавриловић је такође указао на повреду члана 148. Пословника, којим 

је прописано како су одборници дужни да поштују достојанство Скупштине и 

образложио да му није јасно зашто му се претходна говорница обратила, јер он у својој 

дискусији њу није помињао.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Пословника Скупштина изјасни. 

 

Милица Прокић је указала  на повреду члана 143. став 4. Пословника, којим је 

прописано, да ако одборник не наведе одредбу Пословника која је по његовом 

мишљењу повређена или његов говор не садржи образложење, већ се односи на друга 

питања, након упозорења председник Скупштине ће му изрећи меру опомене. 

Образложила је да одборница Гордана Марјановић не познаје одредбе Пословника и 

није знала који члан рекламира.  

 

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

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

Весна Новаковић такође је указала на повреду члана 143. став 4. Пословника, 

којим је прописано, да ако одборник не наведе одредбу Пословника која је по његовом 

мишљењу повређена или његов говор не садржи образложење, већ се односи на друга 

питања, након упозорења председник Скупштине ће му изрећи меру опомене, а у вези 

са чланом 152. Пословника, којим је прописано у којим случајевима се изриче мера 

удаљења. Образложила је да је председник Скупштине одборнику Миодрагу 

Јаћимовићу изрекао три мере опомене, а требао је, након изречене две опомене, меру 

удаљења са седнице. Такође председник Скупштине је дозволио одборнику да говори 

иако није навео одредбу Пословника за који сматра да је повређен.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборница 

није захтевала да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Далиборка Несторовић је указала на повреду члана 149. Пословника, којим су 

прописане мере које председник Скупштине може да изриче одборницима и 

образложила  да очигледно није пажљиво пратио излагање Владице Гавриловић, пошто 

он у својој дискусији није помињао одборницу Гордану Марјановић.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборница 

није захтевала да се о повреди Пословника Скупштина изјасни. 

 

Председник Скупштине је, на основу члана 157. Пословника, прекинуо седницу 

у 24 часа и наставак заказао за 8. септембар 2017. године, са почетком у 10 часова.  

 

*** 

 

 Скупштина је наставила рад 8. септембра 2017. године. 

 



 

 

 Седница је почела у 10 сати и 10 минута и у наставку председава Игор 

Трифуновић, председник Скупштине. 

 

 Наставку седнице на основу извештаја секретара Скупштине присуствује 29 

одборника, па је председник Скупштине на основу члана 117. Пословника о раду 

Скупштине констатовао да постоје услови за наставак рада на седници.  

 

 Трећег дана заседања од почетка до краја дана нису присуствовали одборници 

Љубиша Спасовић,  Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Ацо Ђенадић, Драган 

Ћендић, Милош Ракоњац, Александар Радојевић,  Светлана Пауновић, Љиљана 

Миловановић, Јоле Пешић и Тања Стовраг.   

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: Годишњи извештај о раду Регионалног центра 

                                          за професионални развој запослених у образовању 

                                          за 2016. годину 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је Горица Станојевић, 

директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Биљана Рубаковић, Радмила Живковић, Предраг 

Ружичић, Милка Владисављевић, Александар Сретеновић, Александар Божовић и 

Наташа Цвијовић.  

 

 У току претреса одборник Милица Прокић је указала на повреду члана 148. став 

1. Пословника о раду Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да 

поштују достојанство Скупштине и образложила да је повреда Пословника учињена јер 

је одборник учесник у претресу износио неистине и вређао просветне и све друге 

раднике.  

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

Милица Прокић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Мирослав Спасојевић је у току претреса указао на повреду члана 148. став 1. 

Пословника о раду Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да поштују 

достојанство Скупштине и образложио да је повреда Пословника учињена јер је 

одборник учесник у претресу изрекао неистине о формирању Центра, као и оцене о 

раду и праву  просветних радника на штрајк.  

 

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

Мирослав Спасојевић је затим  рекао да  Скупштина не треба да се изјашњава  о 

чињеницама. 

 

 На питања и примедбе изнете у току претреса одговарала је Горица Станојевић, 

директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању. 

 



 

 

 Радмила Живковић је указала на повреду члана 148. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине, да се једни другима обраћају са уважавањем, као и да није дозвољено 

коришћење увредљивих израза и изношење чињеница и оцена које се односе на 

приватни живот других лица, а у вези члана 156. Пословника о раду Скупштине, којим 

је прописано да се одредбе Пословника, поред одборника примењују на све друге 

учеснике на седници  и образложила да је повреда Пословника учињена јер је материјал 

који су одборници добили  аљкаво урађен и нису видљиви сви подаци на њему, а 

известилац избегава одговоре на питања одборника, а упушта се у коментаре који нису 

у његовој надлежности.   

 

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

Радмила Живковић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Истовремено је Радмили Живковић, на основу члана 150. Пословника о раду 

Скупштине изрекао меру опомене, јер је и поред упозорења председника говорила о 

питању које није на дневном реду.  

 

 Биљана Рубаковић је указала на повреду члана 148. став 1. Пословника о раду 

Скупштине, којим је прописано да су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине и образложила да је повреда Пословника учињена јер је председник 

Скупштине својим коментарима увредио одборницу Радмилу Живковић ценећи њен 

говор као непристојан и пита одакле му за то право, када се зна да се никада до сада 

нико није према просвети односио као актуелна власт.  

 

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

Биљана Рубаковић  је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 Председник Скупштине је такође обавестио одборнике да ће изјашњавање по 

овој тачки дневног реда бити у дану за гласање.  

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку 

                                               о изменама и допунама Статута Установе културе 

                                               од националног значаја Народни музеј Чачак 

 

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

Народног музеја Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

одборнике да ће изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 



 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку 

                                             о изменама и допунама Статута Установе културе 

                                             од националног значаја Уметничка галерија 

                                            „Надежда Петровић“ Чачак 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднела је  Милица Петронијевић, 

директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

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

обавестио одборнике да ће изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за 

гласање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о условима и начину суфинансирања  

                                              уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Милан Драшкић, 

директор Градске стамбене агенције. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Александар Сретеновић, Нада Лазовић, Ђорђе 

Шипетић и Александар Максимовић. 

 

 На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је Милан Драшкић, 

директор Градске стамбене агенције. 

 

 Затим се за реч јавио Александар Сретеновић, због повреде члана 148. 

Пословника, којим је прописано како су одборници дужни да поштују достојанство 

Скупштине и образложио да није у реду то што је одборник Александар Максимовић, 

коментарисао његово претходно излагање.  

 

Председник Скупштине је дао објашњење у вези са овом повредом, а одборник 

није захтевао да се о повреди Скупштина изјасни. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће 

изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене 

                                         и допуне Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак 

                                         за 2017. годину  

 

Обједињено уводно излагање по 20, 21. и 22. тачки дневног реда поднео је  

Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 



 

 

 У претресу су учествовали  Милисав Марјановић, Миленко Каличанин, Ђорђе 

Шипетић, Александар Божовић, Предраг Јевтић, Александар Сретеновић, Весна 

Новаковић, Биљана Рубаковић, Владица Гавриловић и Александар Танасковић. 

 

 Затим се за реч јавио Предраг Јевтић, због повреде члана 129. Пословника, којим 

је прописано ко има право да говори о тачкама дневног реда, по ком распореду и 

временском трајању дискусије и образложио да је председник Скупштине дозволио 

Александру Танасковићу да говори у трајању од 10 минута, иако је Миленко 

Каличанин, као овлашћени представник Одборничке групе, већ искористио то право. 

Сматра да је то последица одсуства пажње због вишечасовног рада Скупштине 

претходног дана.  

Није тражио да се Скупштина изјасни о повреди Пословника.  

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће 

изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене 

                                                и допуне Програма одржавања, заштите и развоја  

                                                општинских путева, улица и некатегорисаних путева 

                                                на територији града Чачка за 2017. годину 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

Весна Новаковић се јавила због повреде члана 50. Пословника, којим је 

прописано да одобрник има право да буде обавештаван о свим питањима која су од 

значаја за вршење одборничке дужности и образложила да директор већ три пута 

избегава да да одговоре на питања која је она поставила. 

 

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

Весна Новаковић је затим захтевала да се Скупштина о томе изјасни.  

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање о повреди 

Пословника бити у дану за гласање.  

 

 У претресу су учествовали Драган Штављанин, Весна Новаковић, Радмила 

Живковић, Миленко Каличанин, Драгутин Ђуровић и Александар Танасковић. 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање по овој тачки 

дневног реда бити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Предлог измена и допуна Програма уређивања 

                                                  грађевинског земљишта за 2017. годину 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес у начелу. 

 

 У претресу у начелу су учествовали  Ђорђе Шипетић, Раденко Луковић и 

Радисав Рацковић. 

 



 

 

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

директор ЈП „Градац“ Чачак. 
 

Председник Скупштине је закључио претрес у начелу, обавестио одборнике да 

на Предлог програма  није било поднетих амандмана и да ће изјашњавање по овој тачки 

дневног реда бити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене 

                                                   и допуне Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице 

                                                   за 2017. годину  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је  Недељко Милосављевић, 

директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу је учествовао  Александар Танасковић. 

 

На питања и примедбе изнете у току претреса одговарао је  Недељко 

Милосављевић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
 

  Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање по овој 

тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 Затим је обавестио на основу члана 112. Пословника о раду, обавестио 

одборнике да ће Скупштина наставити са радом и после 18 часова.  

 

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

у 15 часова и 5 минута, одредио паузу у раду седнице од сат времена. 

 

 Скупштина је наставила рад у 16 сати и 15 минута. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене 

                                                       и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ 

                                                       Чачак за 2017. годину  

 

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

директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу су учествовали Драган Штављанин, Мирослав Спасојевић, 

Александар Сретеновић, Милисав Марјановић, Миленко Каличанин и Раденко 

Луковић. 

 

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

в.д. директора ЈКП „Комуналац“ Чачак. 

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће 

изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 



 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене 

                                                и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак 

                                                за 2017. 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 Александар Сретеновић, Миленко Каличанин, 

Милисав Марјановић, Драган Штављанин, Мирослав Спасојевић, Радмила Живковић, 

Радисав Рацковић, Владица Гавриловић, Милан Бојовић, помоћник градоначелника и 

Славица Драгутиновић, члан Градског већа. 

 

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

директор ЈКП „Водовод“ Чачак.   

 

Председник Скупштине је закључио претрес и обавестио одборнике да ће 

изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене 

                                                    и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“  

                                                    Мрчајевци за 2017. годину  

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

директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

 У претресу је учествовала Весна Новаковић. 

 

 Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање по овој 

тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене 

                                                    и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак 

                                                    за 2017. годину  

    

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

представник  ЈКП „Чачак“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

   Пошто се нико није јавио за реч, председник Скупштине је обавестио 

одборнике да ће изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене 

                                                  и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“  

                                                  Чачак за 2017. годину  

   

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

директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

 

У претресу је учествовао Драган Штављанин. 

 

  Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање по овој тачки 

дневног реда бити у дану за гласање. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: Предлог одлуке о давању сагласности на Измене 

                                                      и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ 

                                                      Чачак за 2017. 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  Ђорђе Шипетић, Миленко Каличанин, Александар 

Танасковић и Наташа Цвијовић. 

 

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

директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак. 
 

  Председник Скупштине је обавестио одборнике да ће изјашњавање по овој 

тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

  

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

 1. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског 

одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак  

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања.   

 

Председник Скупштине је отворио  претрес. 

 

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

обавестио одборнике да ће изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за 

гласање. 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског 

одбора ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава       

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Драгутин Ђуровић, 

председник Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања.   

  



 

 

Председник Скупштине је отворио  претрес. 

 

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

одборнике да ће изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: Предлог одлуке о проглашењу Одлуке о увођењу 

                                               самодоприноса за Месну заједницу Прислоница 

 

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

начелник Градске управе за опште и заједничке послове. 
 

 Председник Скупштине је отворио претрес. 

  

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

одборнике да ће изјашњавање по овој тачки дневног реда бити у дану за гласање. 

 

ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: Одборничка питања и одговори 

 

Одборници су постављали нова одборничка питања. 

 

Одборник Андрија Миликић је поставио одборничко питање:  

 

„Поштовани, обраћам Вам се са захтевом да ми у име становника МЗ Трнава 

одговорите ко је надлежан и када ће бити измењене бандере на делу територије МЗ 

Трнава, тачније у делу Протића и Поповића. 

Наиме, бандере су дрвене, старе и добар део њих је већ скон паду, тј. 

накривљене су и стоје под углом од скоро 45-60 степени. Становници и представници 

МЗ Трнава су се у више наврата обраћали како Вама лично (2016. године) тако и 

надлежним службама Електродистрибуцији, избетонирали су рупе за постављање 

бандера, али и поред обраћања до реализације замене још увек није дошло.  

Обзиром да је мрежа под напоном, безбедност људи је угрожена, јер је тај део 

густо насељен“. 

 

Одборник Ђорђе Шипетић је поставио одборничко питање: 

 

„Да ли новоизграђени објекат на к.п. 4175/9, КО Чачак, адреса Кнеза Милоша 

108 има употребну дозволу? 

Ако нема, који је статус тог објекта? 

Да ли је изграђено више квадрата него што је то дозвољено грађевинском 

дозволом, у таванском простору? 

Ако је издата употребна дозвола, где се налазе паркинг места, ако се зна да она 

нису дозвољена испред објекта, до ул. Кнеза Милоша, а због предвиђеног 

проширивања исте?“. 

 

Одборник Александар Божовић је поставио одборничка питања: 

 

           „1. Када ће се урадити тротоари и улична расвета на Обрежу? 

 

2. Када ће се изградити фекална канализација за Доње Трбушане? 

 



 

 

3. Када ће се реконструисати пут у дужини од 700 метара у селу Катрга, као и 

још једна траса пута који је ерозијом тла оштећен?“. 

 

Одборник Радмила Живковић је поставила одборничка питања:  

Да ли постоји могућност да се пут у дужини од 200 метара који се налази између 

манастира Трнаве и гробља поправи и да се организује на тој деоници превоз путника 

минибусом, који би кружио и превозио децу и старе особе који су упућени на град.  

Друго питање је да ли постоји могућност да се изврши поправка пута од 

неколико стотина метара у једном засеоку, а тај пут се назива Живковића пут, где 

постоји 10 породичних кућа, са старицом од 93 године и 3 бебе.  

 

Одборник Радисав Рацковић је поставио одборничка питања и тражи 

финансијски извештај о трошковима приликом изградње градског стадиона  са 

разграничењем колико је било улагања од стране града Чачка, а колико је  Република 

уложила новца.  

Друго питање се односи на финансијски извештај о улагању у Фудбалски клуб 

„Борац“ од града Чачка.  

 

Затим је председник на основу члана 132. и 157. Пословника о раду Скупштине, 

прекинуо рад у 18 сати и 50 минута  и наставак седнице  заказао за 11. септембар 2017. 

године, са почетком у 11 сати,  када ће бити дан за гласање . 

 

*** 

 

 Скупштина је наставила рад 11. септембра 2017. године. 

 

 Седница је почела у 11 сати и 20 минута и у наставку председава Игор 

Трифуновић, председник Скупштине. 

 

 Наставку седнице на основу извештаја секретара Скупштине присуствује 39 

одборника, па је председник Скупштине на основу члана 117. Пословника о раду 

Скупштине констатовао да постоје услови за наставак рада на седници.  

 

 Четвртог дана заседања од почетка до краја  нису присуствовали одборници 

 Гордана Марјановић, Милош Марић, Владица Гавриловић, Весна Новаковић, 

Далиборка Несторовић, Мирослав Спасојевић, Биљана Радивојевић, Горан Видојевић,  

Бошко Обрадовић, Милан Рогановић, Миленко Каличанин, Александар Танасковић, 

Биљана Рубаковић, Ацо Ђенадић, Драган Ћендић, Предраг Ружичић,  Милош Ракоњац, 

Ђорђе Шипетић, Радмила Живковић, Радисав Рацковић, Милисав Марјановић 

Александар Божовић, Драган Штављанин, Александар Сретеновић, Милица Прокић, 

Предраг Јевтић, Оливера Матовић, Нада Лазовић, Александар Радојевић,  Светлана 

Пауновић, Љиљана Миловановић, Јоле Пешић и Тања Стовраг.   

 

 Председник Скупштине је у складу са чланом 132. Пословника о раду 

Скупштине, позвао одборнике да приступе гласању по тачкама дневног реда по којима 

није било изјашњавања у току расправе.  

 

ПЕТА ТАЧКА 

 

 Скупштина је са 39 гласова за донела Одлуку у начелу. 



 

 

 

 Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима 

прешло се на изјашњавање по предлогу у целини. 

 

 Скупштина је са 39 гласова за, донела 

 

О Д Л У К У 

 О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ  

ПРЕВОЗУ ПУТНИКА, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ШЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 39 гласова за донела Одлуку у начелу. 

 

 Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима 

прешло се на изјашњавање по предлогу у целини. 

 

Скупштина је са 39 гласова за, донела 

 

О Д Л У К У 

 О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ 

МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА, 

 

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

 Одлука   је саставни део записника. 

 

СЕДМА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 39 гласова за донела Одлуку у начелу. 

 

 Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима 

прешло се на изјашњавање по предлогу у целини. 
 

  Скупштина је са 39 гласова за,  донела 

 

 

О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ, 

  

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ОСМА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 38 гласова за,  донела 

 



 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ДЕЛА 

НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ЗА ПОТРЕБЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У ПРЕЉИНИ, 

  

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

 

 Решење   је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 39 гласова за,  донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ЛИФТА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ОБЈЕКТА 

УСТАНОВЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Решење   је саставни део записника. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: 
 

 Приликом изјашњавања по овој тачки дневног реда у начелу 40 гласова је било 

за, а пошто је на почетку утврђено да седници присуствује 39 одборника, председник 

Скупштине је изразио сумњу у тачност бројања, па је замолио Службу да поново 

утврди кворум. 

 

 Пребројавањем је утврђено да седници присуствује 40 одборника. 

 Председник Скупштине је поново ставио на гласање Предлог одлуке. 

 

  У поновљеном гласању, Скупштина је са 40 гласова за,  донела Одлуку у 

начелу. 

 Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима 

прешло се на изјашњавање по предлогу у целини. 
 

  Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД, 

  

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

 



 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ 

У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 2017/2018. ГОДИНИ, 

  

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

 

 Решење  је саставни део записника. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: 
 

 Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Материјал  је саставни део записника. 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА:  

 

 Приликом изјашњавања по овој тачки дневног реда није било гласова за, ни 

против, ни уздржаних, па је председник Скупштине констатовао да Извештај о раду 

д.о.о. «Научно технолошки парк Чачак» Чачак за 2016. годину,  није усвојен. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Установе за физичку 

културу Спортски центар „Младост“ Чачак, на седници одржаној 27. фебруара 2017. 

године. 

 

 Материјал   је саставни део записника. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 39 гласова за,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се  Извештај о раду Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са 

сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор 

Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ 

Чачак, на седници одржаној 23. фебруара 2017. године. 

 



 

 

 Материјал   је саставни део записника. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

З а к љ у ч а к 

 

 Усваја се  Годишњи извештај о раду Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор Регионалног 

центра за професионални развој запослених у образовању, на седници одржаној 19. 

маја 2017. године. 

 

 Материјал   је саставни део записника. 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 

 И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ 

 ЗНАЧАЈА НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА УМЕТНИЧКА 

ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40  гласова за донела Одлуку у начелу. 

 

 Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима 

прешло се на изјашњавање по предлогу у целини. 

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 
 

 

 



 

 

О Д Л У К У 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА УРЕЂЕЊА ФАСАДА ЗГРАДА У 

ЕКСТРА ЗОНИ ГРАДА ЧАЧКА, 

 

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

 

 Одлука  је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: 

  

 Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 Одлука   је саставни део записника. 

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:  

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, 

ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ 

ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела Измене и допуне програма  у начелу. 

 

 Пошто није било поднетих амандмана и није било претреса у појединостима 

прешло се на изјашњавање по предлогу у целини. 
 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

 ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Материјал је саставни део записника. 

 



 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 39 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: 
 

 Скупштина је са 39 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ,  

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА: 



 

 

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 39 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

 О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ, 

 

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

 Одлука   је саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТА ТАЧКА: Предлози Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања 

 

 Скупштина је са 40 гласова за, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ  ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТИ САВА“ ЧАЧАК 

 

тако што се разрешава Радојле Војиновић, а именује Драган Бисенић. 

 

 Скупштина је са 40 гласова за, донела 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ “СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ” ТРНАВА 

 

тако што се разрешава Далиборка Тодоровић, а именује Татјана Ерак. 



 

 

 

 Решења су  саставни део записника. 

 

ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: 

 

Скупштина је са 40 гласова за,  донела 

 

О Д Л У К У 

 О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА МЕСНУ 

ЗАЈЕДНИЦУ ПРИСЛОНИЦА, 

 

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

 

 Одлука   је саставни део записника. 

 

*** 

 

Пошто је завршено изјашњавање по тачкама дневног реда, прешло се на 

изјашњавање по повредама Пословника на које су указали одборници, у току расправе 

по тачкама дневног реда, и за које су тражили да се Скупштина изјасни. 

 

Весна Новаковић указала је на повреду члана 186. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 186. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милош Марић  указао  је на повреду члана 150. Пословника. 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Сретеновић  указао  је на повреду члана 115. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 115. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Оливера Матовић указала је на повреду члана 115. Пословника. 

 



 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 115. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Радмила Живковић  указала је на повреду члана 183. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 183. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Биљана Рубаковић указала је на повреду члана 195. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 195. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 195. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 195. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Далиборка Несторовић  указала је на повреду члана 183. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 183. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 



 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 186. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 186. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 187. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 187. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Бошко Обрадовић  указао  је на повреду члана 125. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 125. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Миленко Каличанин  указао  је на повреду члана 115. Пословника. 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 115. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 150. Пословника. 

 



 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Далиборка Несторовић  указала је на повреду члана 132. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 132. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 116. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 116. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 129. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 129. 

Пословника. 

 



 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 144. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 144. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 150. Пословника. 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 



 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Драган Ћендић  указао  је на повреду члана 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Радмила Живковић указала је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић указала је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 



 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 149. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 116. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 116. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 13. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 13. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 33. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 33. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 116. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 116. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милисав Марјановић  указао  је на повреду члана 149. Пословника. 



 

 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 149. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 130. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 130. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

Александар Танасковић  указао  је на повреду члана 130. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 130. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 13. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 13. 

Пословника. 

 



 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 33. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 33. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 150. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 150. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Ацо Ђенадић  указао  је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Предраг Ружичић  указао  је на повреду члана 74. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 74. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 143. Пословника. 



 

 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 143. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Милица Прокић  указала је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Радмила Живковић  указала је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Биљана Рубаковић  указала је на повреду члана 148. Пословника. 

 

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

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

 

Весна Новаковић  указала је на повреду члана 50. Пословника. 

 

Председник Скупштине је питао одборнике ко сматра да је повређен члан 50. 

Пословника. 

 

Приликом изјашњавања није било гласова за, ни против, ни уздржаних, па је 

председник Скупштине констатовао да је Скупштина одлучила да Пословник није 

повређен. 

*** 

 

Затим се за реч јавила Бранка Павловић, која је поднела оставку на место 

одборника у Скупштини града Чачка, захвалила се свима на сарадњи и пожелела успех 

у даљем раду.  

 



 

 

 Председник Скупштине је констатовао да је Бранки Павловић, престао мандат 

одборника у Скупштини града Чачка. 

 

 Решење о престанку мандата је саставни део записника. 

 

 

 *** 

  

Пошто се више нико није јавио за реч, председник Скупштине, Игор 

Трифуновић је, с обзиром да је дневни ред  исцрпљен, закључио петнаесту седницу 

Скупштине у 12 сати. 

 

Цео ток седнице Скупштине  је снимљен.   

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-145/17-I 

6, 7, 8. и 11.  септембар  2017. године  

 

              СЕКРЕТАР                                                                           ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштине града Чачка,                                           Скупштине града Чачка, 

         Мирослав  Петковић                                                              Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Извод из Записника са 15. седнице усвојен је на 16. седници Скупштине града, 

одржаној 24, 25. и 26. октобра 2017. године 

 


