ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
са XV редовне седнице Скупштине града Крагујевца, одржане
21.02.2022. године
Петнаеста редовна седница Скупштине града Крагујевца почела је
са радом у 9,00 часова, у Великој сали Скупштине града Крагујевца.
Седницом је председавао Мирослав Петрашиновић - председник
Скупштине града а седници су присуствовали и Зоран Младеновић заменик председника Скупштине града и Сузана Павловић - секретар
Скупштине града.
Седници присуствује 66 одборника, од укупно 87 одборника, што
значи да постоји кворум за пуноважан рад.
Председник Скупштине града обавестио је одборнике да су
одборници Скупштине града Крагујевца Петар Миловановић, Марина
Ковачевић, Јелена Ракочевић, Недељко Мишић, Ирена Којовић, Др
Мирослав Стојановић – Џига, Милан Урошевић, Проф. др Славица Ђикић
Дејановић и Проф. др. Александар Живановић – Саша, спречени да
присуствују данашњој седници.
Утврђен је кворум од 66 одборника.
Скупштина града је са 58 одборника "за", "против" и "уздржаних"
није било, усвојила Извод из записника са 14. редовне седнице
Скупштине града Крагујевца, одржане 25.01.2022. године.
Председник Скупштине града обавестио одборнике да су, у складу
са члановима 127. и 141. Пословника Скупштине града Крагујевца,
Скупштини града достављени предлози овлашћених предлагача за
проширење предложеног дневног реда новим тачкама, као и предлог за
промену редоследа тачака и спајање расправе.О овим предлозима,
Скупштина града се изјашњавала посебно о сваком предлогу за измену и
допуну предложеног дневног реда.
Утврђен је кворум од 67 одборника.
„За“ проширење предложеног дневног реда тачком:Избор члана
Градског већа за инвестиције и управљање пројектима, гласало је 58
одборника, „против“ и „уздржаних“ није било.
Утврђен је кворум од 68 одборника.
„За“ проширење предложеног дневног реда тачком:Предлог Решења
о давању сагласности на Програм о изменама Годишњег програма
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пословања Привредног друштва eKG InfoData doo Крагујевац за 2022.
годину, гласало је 59 одборника, „против“ и „уздржаних“ није било.
Утврђен је кворум од 68 одборника.
„За“ проширење предложеног дневног реда тачком:Предлог Решења
о давању сагласности на Програм рада Центра за развој услуга социјалне
заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац за 2022. годину, гласао је 59
одборника, „против“ и „уздржаних“ није било.
Утврђен је кворум од 69 одборника.
Скупштина града је са 60 одборника „за“, „против“ и „уздржаних“ није
било, усвојила следећи
Дневни ред
1.Избор члана Градског већа за инвестиције и управљање
пројектима.
2.Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2021. годину.
3.Предлог Одлуке о премештању спомен бисте „др Михаила Илића“.
4.Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о мрежи јавних
основних школа на територији града Крагујевца.
5.Предлог Одлукe о допуни Oдлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Крагујевац.
6.Предлог Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за
родну равноправност града Крагујевца за период од 2022-2024. године.
7.Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке Надзорног
одбора и то:
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1928
од 31.01.2022. године
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1929
од 31.01.2022. године
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1930
од 31.01.2022. године
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1932
од 31.01.2022. године
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1933
од 31.01.2022. године.
8.Предлог Решења o давању сагласности на Статут о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац.
9.Предлог Решења о давању сагласности на Статут о изменама и
допунама Статута Предшколске установе „Нада Наумовић“ Крагујевац.
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10.Предлог Решења о прихватању Програма рада и развоја
Aпотекарске установе Крагујевац за 2022. годину.
11.Предлози решења о давању сагласности на Програме о
изменама и допунама Годишњих програма пословања за 2022. годину:
- Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација'' Крагујевац
- Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Крагујевац
- Привредног друштва eKG InfoData doo Крагујевац.
12.Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра
за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац за 2022.
годину.
13.Предлози аката из области избора, именовања, постављења и
разрешења.
14. Одборничка питања.
Председник Скупштине града обавестио је одборнике да је у
материјалу за данашњу седницу достављен и Извештај о раду Комисије
за пружање подршке за унапређење и заштиту старих лица са територије
града Крагујевца и да се Скупштина града о овом Извештају не
изјашњава.
1.
1.Избор члана Градског већа за инвестиције и управљање
пројектима.
Предедник Скупштине града обавестио је одборнике да је
Градоначелник града Крагујевца Никола Дашић, у складу са чланом 43.
став 3 Пословника Скупштине града Крагујевца и члановима 45. став 2, у
вези члана 66. став 5 Закона о локалној самоуправи, доставио
Скупштини града образложен предлог кандидата за члана Градског већа
за инвестиције и управљање пројектима, с обзиром да је констатован
престанак досадашњем члану Градског већа, због поднете оставке,
Закључком број 112-219/21-I и да је он до сада вршио текуће
послове.Кандидат за члана Градског већа за инвестиције и управљање
пројектима, у складу са чланом 43. став 3 Пословника Скупштине града
Крагујевца, дао је сагласност да прихвата кандидатуру.
У расправи су учествовали представник предлагача Градоначеник
Никола Дашић и одборник Верољуб Стевановић.
Затим је председник Скупштине града обавестио одборнике да се за
избор члана Градског већа спроводи поступак тајног гласања а гласање
спроводи Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања од 3 члана, које именује Скупштина града, из реда одборника и
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то из реда најмлађих одборника политичких странака, односно коалиција
које су добиле највећи број одборничких мандата, а то су: Коалиција:
Александар Вучић – За нашу децу., Коалиција политичких странака
Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија и Коалиција:
''Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)'' и да су
најмлађи одборници из ове три групације:
- Елена Мурати – представник Коалиције: Александар Вучић – За
нашу децу.
- Милица Пецељ – представник Коалиције политичких странака
Здрава Србија, Српски покрет обнове и Боља Србија
- Марина Ковачевић – представник Коалиције: ''Социјалистичка
партија Србије (СПС), Јединствена Србија(ЈС)''.
Именоване су дале писану сагласност да желе да узму учешће у
раду наведене Комисије.
Председник Скупштине град обавестио је одборнике да је Марина
Ковачевић оправдано одсутна и не може да узме учешће у раду Комисије,
па је стручна служба Скупштине града обавила, у складу са чланом 20.
Пословника Скупштине града Крагујевца, разговоре са најмлађим
одборницима.С обзиром да ниједан најмлађи одборник, представник
политичке странке, односно коалиције регистрованих политичких
странака или групе грађана која је добила највећи број одборничких
места, није желео да узме учешће у раду, председник Скупштине града
обвавести је одборнике да ће трећи члан Комисије, који ће узети учешће у
раду је Јелена Илић, из реда коалиције регистроване политичке странке
која је добила највећи број мандата а то је Коалиција: Александар Вучић –
За нашу децу.
Утврђен је кворум од 70 одборника.
Скупштина града је са 60 одборника "за", "против" и "уздржани" није
било, образовала Комисију за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за избор члана Градског већа за инвестиције и управљање
пројектима, у саставу:
- Елена Мурати
- Милица Пецељ
- Јелена Илић
Потом се приступило поступку тајног гласања а након завршеног
гласања, председник Скупштине града, у 9,50 часова, одредио је паузу, у
трајању од 15 минута.
Скупштина града наставила је са радом у 10,10 сати.
Утврђен је кворум од 53 одборника.

4

Извештај Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања за избор члана Градског већа за инвестиције и управљање
пројектима, поднела је одборница Емина Мурати.Према Извештају
Комисије, ”за'' избор Данке Андоновски за члана Градског већа за
инвестиције и управљање пројектима, гласало је 59 одборника, ''против''
је гласало 6 одборника, па је констатовала да је кандидат за члана
Градског већа инвестиције и управљање пројектима Данка Андоновски
добила потребну већину и да је Данка Андоновски изабрана за члана
Градског већа за инвестиције и управљање пројектима.
Предсеник Скупштине града констатовао је да је Данка Андоновски
изабрана за члана Градског већа за инвестиције и управљање
пројектима.
Новоизабрани члан Градског већа за инвестиције и управљање
пројектима Данка Андоновски дала је свечану изјаву а након тога се
обратила одборницима Скупштине града.
2.
Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2021. годину.
У расправи су учествовали представник предлагача Проф. др Ненад
Станишић - члан Градског већа за финансије и одборник Ивица
Самаиловић.
Утврђен је кворум од 65 одборника.
Скупштина града је са 59 одборника "за", "против" и "уздржаних'' није
било, донела Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета града Крагујевца за 2021. годину.
3.
Предлог Одлуке о премештању спомен бисте „др Михаила
Илића“.
У расправи су учествовали представник предлагача мр Миљан
Бјелетић - члан Градског већа за културу и одборник Славица Ђорђевић.
Утврђен је кворум од 63 одборника.
Скупштина града је са 60 одборника "за", "против" и "уздржаних'' није
било, донела Одлуке о премештању спомен бисте „др Михаила Илића“.
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4.
Предлог Oдлуке о изменама и допуни Одлуке о мрежи јавних
основних школа на територији града Крагујевца.
У расправи је учествовао представник предлагача Душан Алексић –
Зека - члан Градског већа за образовање.
Утврђен је кворум од 63 одборника.
Скупштина града је са 60 одборника "за", "против" и "уздржаних'' није
било, донела Oдлуку о изменама и допуни Одлуке о мрежи јавних
основних школа на територији града Крагујевца.
5.
Предлог Одлукe о допуни Oдлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Крагујевац.
У расправи су учествовали заменик Градоначелника Ивица
Момчиловић и одборници Славољуб Брадоњић, Ивица Самаиловић и
Јовица Радовановић.
Одборнику Ивици Самаиловићу председник Скупштине града
изрекао је опомену.
Утврђен је кворум од 63 одборника.
Скупштина града је са 62 одборника „за“, "против" и "уздржаних'' није
било, донела Одлуку о допуни Oдлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа ''Водовод и канализација'' Крагујевац.
6.
Предлог Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана
за родну равноправност града Крагујевца за период од 2022-2024.
године.
У расправи су учествовали представник предлагача Др Гордана
Дамњановић - чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту
и одборник Јовица Радовановић.
Утврђен је кворум од 62 одборника.
Скупштина града је са 59 одборника „за“, "против" и "уздржаних'' није
било, донела Одлуку о приступању изради Локалног акционог плана за
родну равноправност града Крагујевца за период од 2022-2024. године.
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7.
Предлози одлука о давању сагласности на Одлуке Надзорног
одбора и то:
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 121928 од 31.01.2022. године
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 121929 од 31.01.2022. године
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 121930 од 31.01.2022. године
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 121932 од 31.01.2022. године
- Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 121933 од 31.01.2022. године.
Предедник Скупштине града отворио је обједињену расправу.
У расправи су учествовали Градоначелник Никола Дашић, заменик
Градоначелника Ивица Момчиловић и одборници Горан Ковачевић, Ивица
Самаиловић, Лидија Штрбац, Снежана Јовановић, Марија Вучићевић,
Славица Раденковић, Славољуб Брадоњић и Јовица Радовановић.
Повреду члана 150. Пословника Скупштине града Крагујевца
рекламирао је одборник Синиша Ранковић али није тражио да се
Скупштина града о овоме изјасни.
На излагање Градоначелника Николе Дашића, реплику је имао
одборник Горан Ковачевић.
Одборнику Ивици Самаиловићу председник Скупштине града
изрекао је још једну опомену.
Утврђен је кворум од 56 одборника.
Скупштина града је са 55 одборника „за“, "против" и "уздржаних'' није
било, донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1928 од
31.01.2022. године.
Утврђен је кворум од 56 одборника.
Скупштина града је са 55 одборника „за“, "против" и "уздржаних'' није
било, донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1929 од
31.01.2022. године.
Утврђен је кворум од 56 одборника.
Скупштина града је са 54 одборника „за“, "против" и "уздржаних'' није
било, донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
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Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1930 од
31.01.2022. године.
Утврђен је кворум од 56 одборника.
Скупштина града је са 54 одборника „за“, "против" је гласао 1
одборник, "уздржаних'' није било, донела Одлуку о давању сагласности на
Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Шумадија
Крагујевац број 12-1932 од 31.01.2022. године.
Утврђен је кворум од 56 одборника.
Скупштина града је са 54 одборника „за“, "против" и "уздржаних'' није
било, донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац број 12-1933 од
31.01.2022. године.
8.
Предлог Решења o давању сагласности на Статут о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа Шумадија
Крагујевац.
Утврђен је кворум од 56 одборника.
Скупштина града је са 55 одборника "за", "против" и "уздржаних'' није
било, донела Решење o давању сагласности на Статут о изменама и
допунама Статута Јавног комуналног предузећа Шумадија Крагујевац.
9.
Предлог Решења о давању сагласности на Статут о изменама и
допунама Статута Предшколске установе „Нада Наумовић“
Крагујевац.
Утврђен је кворум од 56 одборника.
Скупштина града је са 55 одборника "за", "против" и "уздржаних'' није
било, донела Решење о давању сагласности на Статут о изменама и
допунама Статута Предшколске установе „Нада Наумовић“ Крагујевац.
10.
Предлог Решења о прихватању Програма рада и развоја
Aпотекарске установе Крагујевац за 2022. годину.
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У расправи су учествовали представник предлагача Вера Пантовић директорка Апотекарске установе Крагујевац и одборник Славица
Раденковић.
Утврђен је кворум од 54 одборника.
Скупштина града је са 53 одборника "за", "против" је гласао 1
одборник, "уздржаних'' није било, донела Решење о прихватању Програма
рада и развоја Aпотекарске установе Крагујевац за 2022. годину.
11.
Предлози Решења о давању сагласности на Програме о
изменама и допунама Годишњих програма пословања за 2022.
годину:
- Јавног комуналног предузећа ''Водовод и канализација''
Крагујевац
- Јавног комуналног предузећа ''Нискоградња'' Крагујевац
- Привредног друштва eKG InfoData doo Крагујевац.
Предедник Скупштине града отворио је обједињену расправу.
У расправи су учествовали представници предлагача Небојша
Јаковљевић - директор ЈКП ''Водовод и канализација Крагујевац, Зоран
Ђоровић - директор Привредног друштва eKG InfoData doo Крагујевац,
Вукоје Радовановић - директор ЈКП ''Нискоградња'' Крагујевац и одборник
Горан Ковачевић.
Утврђен је кворум од 59 одборника.
Скупштина града је са 57 одборника "за", "против" и "уздржаних''
није било, донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама
и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа
''Водовод и канализација'' Крагујевац за 2022. годину.
Утврђен је кворум од 59 одборника.
Скупштина града је са 57 одборника "за", "против" и "уздржаних''
није било, донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама
и допунама Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа
''Нискоградња'' Крагујевац за 2022. годину.
Утврђен је кворум од 59 одборника.
Скупштина града је са 56 одборника "за", "против" је гласао 1
одборник, "уздржаних'' није било, донела Решење о давању сагласности
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на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања
Привредног друштва eKG InfoData doo Крагујевац за 2022. годину.
12.
Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Центра
за развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац за
2022. годину.
Утврђен је кворум од 58 одборника.
Скупштина града је са 55 одборника "за", "против" и "уздржаних'' није
било, донела Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за
развој услуга социјалне заштите ''Кнегиња Љубица'' Крагујевац за 2022.
годину.
13.
Предлози аката из области избора, именовања, постављења и
разрешења.
Утврђен је кворум од 55 одборника.
Скупштина града је са 55 одборника "за", "против" и "уздржаних''
није било, донела Решење о именовању председника Управног одбора
''Позориште за децу'' у Крагујевцу.
Утврђен је кворум од 55 одборника.
Скупштина града је са 55 одборника "за", "против" и "уздржаних''
није било, донела Решење о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.
14.
Одборничка питања.
Одборничка питања поставили су одборници Славољуб Брадоњић,
Јовица Радовановић и Горан Ковачевић.

Председник Скупштине града је, после спроведеног одлучивања по
дневном реду, закључио 15. редовну седницу Скупштине града Крагујевца
у 12,05 часова.
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Саставни део овог Записника чине обрађени материјал,
магнетофонска белешка (CD) и евиденција присутних одборника.

СЕКРЕТАР
Сузана Павловић

ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић
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