
ЗАПИСНИК 

СА СТОПЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

      Одржане 20. маја 2020. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник 

Градског већа отворио је 105. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12  чланова: Милун Тодоровић, 

Милица Дачић, прим. др Славица Драгутиновић, Анђелка Новаковић, Вељко Неговановић, 

Мирослав Вукосављевић, Немања Трнавац, Михаило Јовић, Душан Радојевић,  Славко 

Веселиновић, Драгомир Шипетић и Велимир Дробњак, а одсутан је др Милан Лукић. 

 

     да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  те  

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Зоран Тодосијевић, начелникГрадске управе за финансије 

- Игор Кривокапић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор 

- Милка Станковић, начелник Грасдке управе за друштвене делатности 

- Рада Ћојбашић, представник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника 

и Градског већа 

 

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице 

из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на 

седници. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић  предложио 

је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећом тачком: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Овај предлог Граско веће је једногласно усвојило. Питао је да ли има  предлога за измену 

или допуну дневног реда. Како  није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће 

је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.   РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ  

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА 

КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА 

И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 
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4.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ 

НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

5.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

6.    РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

7.    РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА НЕБОЈШЕ ДОМАНОВИЋА ИЗ ЧАЧКА ЗА ИЗУЗЕЋЕ 

ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

 

8.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ  РЕДА 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 

БОРАВИШНОЈ ТАКСИ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало  амандман на Предлог Одлуке о 

боравишној такси  који  је поднео одборник Александар Максимовић, а у уводном излагању 

образложио Небојша Бежанић, истакавши да се амандман односи на највиши износ за IV 

категорију туристичког места тако да износ буде 95 динара у складу са Уредбом о најквишем и 

најнижем износу боравишне таксе. Предлаже да се поднети амандман прихвати.  

 

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман је прихватило, па 

предлаже Скупштини да поднети Амандман  прихвати. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА 

КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке денвног реда поднео је Игор Кривокапић. Правни 

основ за доношење Одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара садржан је у 

одредбама Закона о комуналној милицији и Статута града Чачка. Законом о комуналној милицији 

прописано је да изглед униформе и ознака на униформи комуналних милиционара и начин 

ношшења униформе, прописује јединица локалне самоуправе, по претходно добијеној сагласности 

министрства надлежног за систем локалне самоуправе и да се боја и изглед униформе и ознаке на 

униформи комуналне милиције морају јасно разликовати од боје и изгледа униформе и ознака на 

униформи која је прописана за припаднике министрства унутрашњих послова, те да искључиво 

право ношења тамно-плаве униформе, у односу на друге државне органе и јавна предузећа, као и у 

односу на правна и физичка лица на која се примењују одредбе о приватном обезбеђењу, имају 

полицијски службеници, као и припадници ватрогасно-спасилачких јединица, полазници за основну 

полицијску обуку, студенти Криминалистичко-полицијског универзитета и приправници за 

полицијске службенике у статусу овлашћених службених лица који полицијске послове обављају у 

униформи. 
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По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

униформи и ознакама комуналних милиционара. 

Утврђени Предлог ће се доставити Скупштини по добијању сагласности од Министарства 

државне управе и локалне самоуправе. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БОЈИ И НАЧИНУ 

ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке денвног реда поднео је Игор Кривокапић. Правни 

основ за доношење Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и о опреми комуналне 

милиције садржан је у удредбама Закона о комуналној милицији и Статута града Чачка. Законом о 

комуналној милицији прописано је да ради обављања послова из своје надлежности комунални 

милиционари употребљавају службена возила и посебну опрему, а на водном подручју које је у 

надлежности јединице локалне самоуправе могу употребљавати и служена пловила, да се ознаке на 

службеним возилима и пловилима састоје од назива комуналне милиције и јединице локалне 

самоуправе и од грба јединице локалне самоуправе, нанетог у прописаним димензијама, те да боју и 

начин означавања возила и пловила, као и опрему комуналне милиције, прописује јединица локалне 

самоуправе, по претходно прибављеној сагласноси министра надлежног за локалну самоуправу. 

 

По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог Одлуке о 

боји и начину означавања возила и пловила и опреми Комуналне милиције. 

Утврђени Предлог ће се доставити Скупштини по добијању сагласности од Министра 

државне управе и локалне самоуправе. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Игор Кривокапић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2019. годину детаљно 

образлажући рад ове Управе у 2019. години а послове који су обављани у 7 организационих 

јединица и то: Грађевинској инспекцији, Инспекцији за локални превоз и путеве, Инспекцији за 

заштиту животне средине, Просветној инспекцији, Комуналној инспекцији, Групи за опште и 

правне послове и Комуналној полицији. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 

Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је известилац у уводном излагању изнео 

све потребне информације, а њено питање односи се на израду Еколошког портала града Чачка што 

би било јако корисно зарад тачних информација у овој области, докле се стигло са његовом израдом 

и када портал почиње да функционише. Друго питање односи се на број инспектора у Управи, 

осврнувши се на рад Инспекције за време ванредног стања када је све одлично функционисало,  у 

смислу да ли ипак треба повећати број инспектора обзиром на делокруг рада.  

Игор Кривокапић је истакао у вези питања о изради Еколошког портала, да се на томе 

ради, да је за то задужена помоћница за заштиту животне средине, а што се тиче Управе ови 

параметри се свакако прате обзиром да ти подаци излазе на порталима министарстава којима ова 

Управа редовно шаље своје извештаје. Што се тиче броја инспектора, истакао је да је одређени број 

инспектора током прошле године испунио услов за пензију, таком ове године такође један 
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инспектор, да су прошле године два инспектора примљена у Грађевинску инспекцију, да је ове 

године оформљена Туристичка инспекција где су примљена два инспектора преузета из реда 

запослених радника. Међутим, Управи за инспекцијски надзор сигурно треба појачање, па је од 

надлежног министарства затражена дозвола за то, а што се тиче 2019. године у Управи је било 

укупно запослено 42-оје.  

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело 

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка  за 2019. 

годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

  Милка Станковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са извештајем о раду Градске управе за друштвене делатности за 2019. годину 

указујући на делокруг рада ове управе, кроз три организационе јединице: Служби за борачко-

инвалидску заштиту, Служби за послове друштвене бриге о деци и Служби за друштвене 

делатности које се финансирају из буџета града Чачка.  

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић истакавши да се из овог извештаја види колико је Чачак друштвено 

одговорна заједница и очигледно је да су разноразна давања из буџета усмерена на тај циљ, попут 

субвенција предшколским установама, субвенција школској деци и студентима и у све намене где је 

у области друштвених делатности то потребно и законски одређено, па и преко тога, а што све 

заједно представља улагање у будућност града.  

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело 

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка  за 2019. 

годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ 

И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Небојша Бежанић упознао је чланове Градског већа са 

Извештајем о раду Градске управе за опште и заједничке послове за 2019. годину, указујући на 

делокруг рада ове Управе, унутрашње уређење и извршавање послова из делокруга рада ове 

Управе. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
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Драгомир Шипетић  истакао је да је у оквиру свога ресора имао изузетну сарадњу са свим 

управама, па и са Градском управом за друштвене делатности и Градском управом за опште и 

заједничке послове, а као што је познато Управа за друштвене делатности „потрошач“ је једне 

трећине буџета Града. Што се социјалне заштите тиче, ове године обезбеђено је 245 милиона динара 

а током претходне односно током целог мандата ове градске власти сви захтеви су били покривени 

и исплаћени и благовремено су обезбеђена средства из буџета. Што се тиче отварања Клуба за 

старе, Градска управа за опште и заједничке послове помогла је око адаптације неколико објеката 

на сеоском подручју, а такође је истакао одличну сарадњу са Службом јавних набавки у вези са 

облашћу социјалне заштите која иде преко јавних набавки. 

Душан Радојевић поставио је питање броја суграђана који су се током прошле године 

јавили за бесплатну правну помоћ. 

Небојша Бежанић истакао је да у је у извештају дат табеларни приказ.  

 

 По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

  

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка  за 

2019. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

СЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА НЕБОЈШЕ ДОМАНОВИЋА ИЗ ЧАЧКА ЗА 

ИЗУЗЕЋЕ ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања  Раде Ћојбашић, Градско веће 

је једногласно донело следећи:` 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОДБИЈА СЕ захтев за изузеће овлашћеног службеног лица, Весне Дмитрић, начелника 

Градске управе за урбанизам, из управног поступка у предмету по захтеву Небојше Домановића из 

Чачка, за понављање поступка окончаног Решењем о озакоњењу објекта Градске управе за 

урбанизам града Чачка број 351-337/2017-IV-2-01 од 29. марта 2017. године 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Небојша Домановић из Чачка, поднео је захтев за изузеће Весне Дмитрић, начелника 

Градске управе за урбанизам из управног поступка у предмету по захтеву Небојше Домановића из 

Чачка, за понављање поступка окончаног Решењем о озакоњењу објекта Градске управе за 

урбанизам града Чачка број 351-337/2017-IV-2-01 од 29. марта 2017. године 

  

У захтеву наводи да се изузеће Весне Дмитрић, начелника Градске управе за урбанизам 

тражи на основу члана 40. став 1. тачке 5. 7. и 8 и става 3. Закона о општем ушравном поступку, а 

због основане сумње да иста неће и не може објективно и непристрасно водити поступак. Као 

разлог наводи да је против Весне Дмитрић поднета кривична пријава због основане сумње „да је 

извршила кривично дело злоупотребе службеног положаја“ у основном предмету број 351-227/2017-

IV-2-01 у коме је Небојша Домановић поднео захтев за легализацију и донела решење о озакоњењу 

на друго лице наводећи да је правни следбеник подносиоца захтева, чиме је оштетила Небојшу 

Домановића. 
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Чланом 64. став 1.  Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - 

др. закон) прописано је да о изузећу начелника градске управе односно начелника управе за 

поједине области, решава Градско веће. 

Чланом 69. став 1 Одлуке о градским управама ("Сл. лист града Чачка", бр. 20/2019), 

прописано је да о изузећу начелника решава Градско веће. 

 

Чланом 40. став 1. Закона о општем  управном поступку "Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 

95/2018-аутентично тумачење), прописано је: 

 

„Овлашћено службено лице мора бити изузето: 

 

1) ако је у поступку странка, сведок, вештак или законски заступник или 

пуномоћник странке; 

2) ако је са странком, законским заступником или пуномоћником странке крвни 

сродник у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена закључно, 

супружник или ванбрачни партнер или сродник по тазбини до другог степена 

закључно, па и када је брачна заједница престала; 

3) ако је са странком у односу старатеља, усвојитеља, усвојеника или хранитеља; 

4)  ако је са законским заступником или пуномоћником странке у односу 

усвојитеља или усвојеника; 

5) ако је учествовало у првостепеном поступку; 

6) ако остварује накнаду или друга примања од странке или је ангажовано у 

управном одбору, надзорном одборуили радном или стручном телу странке; 

7) ако исход поступка може да му донесе директну корист или штету; 

8) ако постоје друге чињенице које доводе у сумњу његову непристрасност.  

 

 

 Разлози које подносилац захтева за изузеће овлашћеног службеног лица, начелника Градске 

управе за урбанизам истиче у захтеву,  а пре свега разлог да је против начелника Градске управе за 

урбанизам поднета кривична пријава, не могу бити разлог за изузеће у конкретном случају. Наиме, 

поднета кривична пријава због сумње да је извршено кривично дело злоупотребе службеног 

положаја, не значи да је то дело заиста и учињено док се у поступку по поднетој пријави то, од 

стране надлежног органа, не утврди. Поред тога законитост и исправност акта донетог у 

првостепеном поступку чије се понављање тражи, оцењује се од стране надлежних органа у 

поступцима по правним лековима, утврђеним законом, те да је подносилац захтева у том смислу 

могао оспорити првостепено решење, а за разлог изузећа да исход поступка може овлашћеном лицу 

донети директну корист или штету подносилац захтева није навео никакве доказе. 

 

Из наведених разлога Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог закључка није дозвољена посебна жалба.  
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ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодојевић истакавши да 

се овим решењем одобравају средства за набавку пакета који ће садржати основне животне 

намирнице и средства за хигијену за пензионере који имају примања мања од 15 хиљада динара. 

 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:   

Немања Трнавац изразио је захвалност градоначелнику и свима који су учествовали у 

обезбеђивању средстава за набавку ових пакета помоћи и истакао да су можда одлуком великих 

градова да доделе помоћ већини пензионера, Чачак и други градови ове величине стављени у 

незавидан положај да ураде то исто, да је Чачак уз помоћ привредника обезбедио одређена 

средстава а део средстава је обезбеђен из буџета Града, те да је ова помоћ распоређена на праведан 

начин тако што је подељена за 1.500 суграђана који немају никаква примања а потом и онима који 

имају пензије до 15 хиљада динара.  

Прим. др Славица Драгутиновић истакла је, надовезујући се на излагање претходника, да 

је похвално што су градови помогли суграђанима у оквиру својих могућности укључујући и оне 

који су помоћ дали суграђанима који имају пензију до 30 хиљада динара, да је Чачак пронашао 

начин како да у првом кругу помогне делу својих суграђана, али да није сасвим тачно да се није 

размишљало и о другим суграђанима тј. онима има који имају пензију до 30 хиљада динара, већ да 

је донета одлука да се прво помогне најугроженијима а у наредном периоду да се сагледају даљи 

кораци пре свега имајући у виду дужину трајања епидемије. Осврнула се и на рад волонтера за 

време ванредног стања, а нарочито у смислу рада на паковању и отпремању пакета за суграђане. 

  

  По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело 

следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 16,  извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 4.253.675,00 динара, за  непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за набавку пакета који ће садржати основне животне намирнице и 

средства за хигијену за пензионере који имају примања мања од 15.000,00 динара,  и отвара 

нова апропријација 39/1 економска класификација 426- Материјал, Расход по наменама 4269 

- Материјал за посебне намене,   Функционална класификација 090, извор финансирања 01 

(Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска 

управа за опште и заједничке послове,  Програм 0901. Социјална и дечија заштита, Пројекат 

0901-20 Помоћ у пакетима за пензионере. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 39/1 економска 

класификација 426- Материјал, Расход по наменама 4269- Материјал за посебне намене,   

Функционална класификација 090, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за опште и заједничке 

послове,  Програм 0901. Социјална и дечија заштита, Пројекат 0901-20 Помоћ у пакетима за 

пензионере. 
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