
 

ГОДИНА LII БРОЈ 16 
ЧАЧАК 30. јул 

2018. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

314. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

(„Сл.лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/20013, 

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 25. 

став 1. Одлуке о одобравању и финансирању 

програма за задовољавање потреба и интереса 

грађана у области спорта у Чачку („Сл.лист града 

Чачка“ бр. 23/2016), 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 27. јула  2018. године, донело је  

РЕШЕЊЕ 

о измени Решења о образовању Стручне 

комисије за избор годишњих, односно посебних 

програма у области спорта 

I 

У Решењу о образовању Стручне комисије 

за избор годишњих односно посебних програма у 

области спорта („Сл. лист града Чачка“ број 

1/2018), уместо Драгана Шулубурића, економисте, 

за члана Стручне комисије именује се Радојица 

Вуловић, дипломирани економиста. 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-186/2018-III 

27. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ 

Милица Дачић, с.р. 

заменик градоначелника 

 

315.  

 На основу члана 32. став 2. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини града Чачка („Сл.лист града 

Чачка“ бр. 14/2018) и члана 121 Статута града 

Чачка („Сл. лист Града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) у поступку 

преноса покретних ствари из јавне својине града 

Чачка Републици Србији, Министарству 

унутрашњих послова Србије, Полицијској управи 

Чачак, Одељењу саобраћајне полиције Чачак, без 

накнаде,  

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној дана 27. јула 2018. године, донело је  

РЕШЕЊЕ  

 I ПРЕНОСЕ СЕ из јавне својине града 

Чачка Републици Србији, Министарству 

унутрашњих послова Србије, Полицијској управи 

Чачак, Одељењу саобраћајне полиције Чачак, без 

накнаде, следеће покретне ствари: 

а) ново путничко возило марке ŠKODA 

YETI OUTDOOR ACTIVE 2,0 TDI 4x4 CR 

DPF 1968 ccm, беле боје (Candy White), 

број шасије TMBLC25L1H6051616,  

посебно опремљеног за вршење увиђаја 

саобраћајних незгода и прикупљање 

података о саобраћајним незгодама; 

б) опрема за техничко опремање 

саобраћајне полиције, и то: хард диск за 

снимање саобраћајних прекршаја 

(капацитета 4ТВ RedPro WD4002FFWX) - 

комада 2, монитор за праћење видео 

надзора (Vox 32ADS311B) – комада 2, 

лаптоп (Lenovo IdeaPad 320-15) – комада 2, 

штампач (Optiprint) – комада 1, фотоапарат 

(Nikon D7200 set са објективом 18-140mm 

VR) –комада 1, лампа (са дифузором и 

додатном опремом) – комада 80, батерија 

(пуњива литијум-јонска за радио станицу 

Motorola MTH800) – комада 15, батерија 

(пуњива литијум-јонска за ручну радио 

станицу EADSTHR880) – комада 15, купа 

за обезбеђење лица места саобраћајне 

незгоде – комада 20, механизам са 

растегљивом рефлектујућом траком 

црвено беле боје - комада 3 и лед трептач 
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са обостраним постољем и пуњивом 

батеријом- комада 3; 

в) опрема за видео надзор, и то: оптички 

свич (MikroTik CRS317-1G-16S+RM L3 

управљив свич 16 x SFP/SFP + слотова + 1 

x 10/100/1000Mbps RJ-45, CPU 8) – комада 

2, мрежни свич (MikroTik Routerboard RB-

960PGS hEX PoE) – комада 2, камера 

(Dome Hikvision DS-2CE56D0T-

IRMF/2MPx 2.8mm 4/1) – комада 4, 

исправљач за напајање камера (12V 1A) – 

комада 15, напајање Mean Well 

(GST60A48-P1J) – комада 2; 

II Република Србија, Министарство 

унутрашњих послова Србије, Полицијска управа 

Чачак, Одељење саобраћајне полиције Чачак, 

дужно је да покретне ствари описане у тачки I 

изреке решења, употребљава у сврху обављања 

своје делатности и извршавања надлежности из 

свог делокруга на територији града Чачка. 

 III На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка закључиће уговор о преносу права 

јавне својине на покретним стварима прецизније 

описаним тачком I изреке решења. 

 IV Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-186/2018-III 

27. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ 

Милица Дачић, с.р. 

заменик градоначелника 

 

316. 

На основу члана 15. став 1. тачка 10. 

Закона о ванредним ситуацијама (''Службени 

гласник Републике Србије'', бр. 111/2009, 92/2011 

и 93/2012) и члана 5. став 1. тачка 1. Одлуке о 

организацији и функционисанју цивилне заштите 

на територији града Чачка (''Службени лист града 

Чачка'', бр.13/2014 и 19/2016),  

Градско веће града Чачка, по прибављеној 

сагласности Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, 

Одељења за ванредне ситуације у Чачку, бр. 217-

8321/18 од 3. јула 2018. године и мишљења 

Градског штаба за ванредне ситуације у Чачку, бр. 

06-179/2018-I од 18. јула 2018. године, на седници 

одржаној 27. јула 2018. године, донело је 

ОДЛУКУ 

1. УСВАЈА СЕ Процена угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа града 

Чачка. 

2. Процена угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа, са прилозима, саставни 

је део ове одлуке. 

3. Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Чачка''. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-186/2018-III 

27. јул 2018. године 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ 

Милица Дачић, с.р. 

заменик градоначелника 

 

317. 

На основу члана 58. Закона о запосленима 

у аутономној покрајини и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 

21/2016, 113/2017 и 113/2017 – др. закон), члана 5. 

Уредбе о критеријумима за разврставање радних 

места и мерилима за опис радних места 

службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 88/2016 и 113/2017 – др. закон),  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 27. јула 2018. године, усвојило је 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКA О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ 

СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

  У Правилнику о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у градским 

управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву града Чачка („Службени лист 

града Чачка“, број 10/2017, 14/2017, 21/2017 и 

10/2018), у глави VII, називи радних места, звања, 

број службеника, описи радних места и услови за 

запослење у Градској управи за локалну пореску 

администрацију града Чачка, члан 49. став 3. 

Извршилачка радна места, у делу звања Млађи 

сарадник, број радних места „2“,брише се, и број 

службеника „2“ брише се, у делу „Млађи 

саветник“ број радних места „1“, замењује се 
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бројем „2“ и број службеника „1“ замењује се 

бројем „3“. 

Члан 2. 

 У глави VII, члан 50. Одсек за 

канцеларијску контролу правних лица, 

предузетника и физичких лица, редни број 4. 

Радно место за послове вођења поступка по 

захтевима за промену података, речи после 

„Звање“ замењују се речима „Млађи саветник“, 

услови се мењају и гласе:  

            „Високо образовање у образовном - 

научном пољу правних или економских наука, на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање 4 

године, или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж и познавање рада на 

рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office 

paket)“. 

Члан 3. 

 У глави VII, члан 50. Одсек за наплату, 

пореско и књиговодствено извештавање, редни 

број 15. Радно место: Инспектор наплате, број 

службеника „1“ замењује се бројем „2“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 4. 

 У глави VII, члан 50. Одсек за наплату, 

пореско и књиговодствено извештавање, редни 

број 19. Радно место: „Послови вођења поступка 

по захтевима за одложено плаћање“ брише се. 

Члан 5. 

 У глави VII, члан 50. Одсек за наплату, 

пореско и књиговодствено извештавање, тачка 20. 

постаје тачка 19., а тачка 21. постаје тачка 20. 

Члан 6. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће  

Број: 06-186/2018-III 

27. јул 2018. године 

                                                                                                 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ 

Милица Дачић, с.р. 

заменик градоначелника 
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