
 

ГОДИНА LII БРОЈ 18 
ЧАЧАК 3. септембар 

2018. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

326. 

На основу члана 58. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама 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 31. августа 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, 

10/2018 и 16/2018), у глави VII, члан 49. став 3. 

извршилачка радна места у делу звања „Сарадник“ 

број радних места „2“ замењује се бројем „1“ и 

број службеника „2“ замењује се бројем „1“, у делу 

„Млађи саветник“ број радних места „2“ замењује 

се бројем „3“, број службеника „3“ замењује се 

бројем „4“.  

Члан 2. 

 У глави VII, члан 50. Одсек за 

канцеларијску контролу правних лица, 

предузетника и физичких лица, редни број 10. 

Радно место пријем и обрада пријава, услови се 

мењају и гласе:  

„Стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању, положен државни 

стручни испит, најмање 5 година радног искуства 

у струци, познавање рада на рачунару (Windows 

operativni sistemi, MS office paket), вештина да се 

стечена знања примене.“ 

Члан 3. 

 У глави VII, члан 50. Одсек за наплату, 

пореско књиговодство и извештавање, редни број 

14. Радно место: Инспектор наплате, звање: 

саветник, број службеника 2, опис послова мења се 

и гласи: 

 „Опис послова: припрема и шаље опомену 

о врсти и износу локалних јавних прихода за 

наплату у року од 30 дана од дана доспелости, 

предлаже руководиоцу одсека предмет принудне 

наплате, доноси решење о принудној наплати, 

врши увећање пореског дуга за 5% на дан почетка 

принудне наплате, врши принудну наплату 

локалних јавних прихода на новчаним средствима 

пореског обвезника и заради, односно накнади 

зараде, односно пензији, установљава привремене 

мере обезбеђења пореског потраживања у 

принудној наплати, доноси акт о прекиду и 

обустави поступка принудне наплате, решава по 

захтевима за отпис пореског потраживања по 

основу застарелости, решава по захтевима за 

одлагање плаћања дугованог пореза, пријављује 

потраживања по основу локалних јавних прихода 

у поступку стечаја и ликвидације привредних 

субјеката, доноси решења о одложеном плаћању 

дугованог пореза. Подноси налоге за покретање 

прекршајног поступка код надлежних органа. 

Учествује у припреми извештаја о наплаћеним 

локалних јавним приходима. Даје обавештења и 

саветује пореске обвезнике, обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца.“ 

Члан 4. 

У глави VII, члан 50. Одсек за наплату, 

пореско књиговодство и извештавање, редни број 

15. Радно место: инспектор наплате, звање: млађи 
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саветник, број службеника 2, опис пословa мења се 

и гласи: 

 „Опис послова: прибавља  и припрема 

податке неопходне за израду опомена о врсти и 

износу локалних јавних прихода доспелих за 

наплату, припрема израду нацрта решења о 

принудној наплати дугованог пореза и припрема 

нацрта решења о установљавању привремене мере 

обезбеђења пореског потраживања у поступку 

принудне наплате, припрема одговарајућу 

документацију за решавање по захтевима за отпис 

пореског потраживања по основу застарелости, 

решава по захтевима за одлагање плаћања 

дугованог пореза,  пријављује потраживања по 

основу локалних јавних прихода у поступку 

стечаја и ликвидације привредних субјеката и 

предузима друге управне радње неопходне за 

спровођење поступка принудне наплате. 

Припрема податке и документацију неопходне за 

издавање налога за покретање прекршајног 

поступка код надлежних органа.Учествује у 

припреми извештаја о наплаћеним локалним 

јавним приходима. Даје обавештења пореским 

обвезницима о стању обавеза на аналитичким 

картицама, обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца.“ 

Члан 5. 

 У глави VII, члан 50. Одсек за наплату, 

пореско књиговодство и извештавање, редни број 

18. Радно место: послови вођења пореске 

евиденције, књиговодства и извештавања, звање: 

сарадник, број службеника 1, мења се и гласи: 

 „18. Радно место: Послови вођења пореске 

евиденције, књиговодства и извештавања, звање: 

млађи саветник, број службеника 1. 

Опис послова: врши пријем, обраду и 

доноси управни акт по захтевима за 

прекњижавање, повраћај више или погрешно 

уплаћених локалних јавних прихода, пријем, 

издавање и евиденција захтева за издавање 

уверења о подацима из надлежности Управе. 

Врши проверу исправности књиговодствених 

докумената пре књижења и врши унос исправних 

књиговодствених докумената. Учествује у изради 

пореског завршног рачуна. Обрађује и саставља 

информације за потребе локалне самоуправе и 

надлежних републичких органа. Обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: 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, познавање рада на 

рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office 

paket).“ 

Члан 6. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-216/2018-III 

31. август 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 327. 

На основу члана члана 53. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 

бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др. закон) и члана 

121. став 1. тачка 7. Статута града Чачка („Сл.лист 

града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 

26/2016 и 11/2018),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 31. августа 2018. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о престанку рада на положају начелника 

Градске управе за локални економски развој 

града Чачка 

Владимиру Грујовићу, дипл. економисти 

из Чачка, престаје рад на положају начелника 

Градске управе за локални економски развој града 

Чачка, због престанка радног односа његовим 

писменим отказом, закључно са 31.8.2018. године.  

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-216/2018-III 

31. август 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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328. 

На основу члана 56. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 

бр. 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др. закон) и члана 

121. став 1. тачка 7. Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 

26/2016 и 11/2018),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 31. августа 2018. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу вршиоца дужности начелника 

Градске управе за локални економски развој 

града Чачка 

ПОСТАВЉА СЕ Владимир Гојгић, дипл. 

правник из Чачка, за вршиоца дужности начелника 

Градске управе за локални економски развој града 

Чачка, почев од 3.9.2018. године, до постављења 

начелника Градске управе за локални економски 

развој града Чачка, а најдуже на три месеца. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-216/2018-III 

31. август 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

329. 

На основу члана 263. став 2. Закона о раду 

(„Сл. гласник РС“ бр. 24/2015, 61/2015, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС и 113/2017), 

Синдикална организација Народног музеја Чачак, 

Градско веће града Чачка и директор Народног 

музеја Чачак, закључују 

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА НАРОДНОГ 

МУЗЕЈА ЧАЧАК 

Члан 1. 

 Продужава се рок важења Колективног 

уговора Народног музеја Чачак број 06-174/2015-

III, закљученог 21. октобра 2015. године, до 21. 

октобра 2019. године. 

Члан 2. 

 Овај споразум сматра се закљученим када 

га потпишу представници уговорних страна, а 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-216/2018-III 

31. август 2018. године  

 

ЗА ОСНИВАЧА 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК 

СИНДИКАТА 

Марко Бојовић, с.р. 

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Делфина Рајић, с.р. 

 

330. 

На основу члана 263. став 2. Закона о раду 

(„Сл.гласник РС“ бр. 24/2015, 61/2015, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС и 113/2017), 

Синдикална организација Дома културе Чачак, 

Градско веће града Чачка и директор Дома културе 

Чачак, закључују 

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ДОМА 

КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

Члан 1. 

 Продужава се рок важења Колективног 

уговора Дома културе Чачак број 06-174/2015-III, 

закљученог 21. октобра 2015. године, до 21. 

октобра 2019. године. 

Члан 2. 

 Овај споразум сматра се закљученим када 

га потпишу представници уговорних страна, а 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 
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ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-216/2018-III 

31. август 2018. године  

 

ЗА ОСНИВАЧА 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК 

СИНДИКАТА 

Радан Недовић, с.р. 

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Радисав Луковић, с.р. 

 

331. 

На основу члана 263. став 2. Закона о раду 

(„Сл.гласник РС“ бр. 24/2015, 61/2015, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС и 113/2017), 

Синдикална организација Градске библиотеке 

„Владислав Петковић – Дис“, Градско веће града 

Чачка и директор Градске библиотеке „Владислав 

Петковић – Дис“, закључују 

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ – 

ДИС“ 

Члан 1. 

 Продужава се рок важења Колективног 

уговора Градске библиотеке „Владислав Петковић 

– Дис“, број 06-174/2015-III, закљученог 21. 

октобра 2015. године, до 21. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

 Овај споразум сматра се закљученим када 

га потпишу представници уговорних страна, а 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-216/2018-III 

31. август 2018. године  

 

ЗА ОСНИВАЧА 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК 

СИНДИКАТА 

А. Вукајловић, с.р. 

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Богдан Трифуновић, с.р. 

 

332. 

На основу члана 263. став 2. Закона о раду 

(„Сл.гласник РС“ бр. 24/2015, 61/2015, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС и 113/2017), 

Синдикална организација Уметничке галерије 

„Надежда Петровић“ Чачак, Градско веће града 

Чачка и директор Уметничке галерије „Надежда 

Петровић“ Чачак, закључују 

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА УМЕТНИЧКЕ 

ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ 

ЧАЧАК 

Члан 1. 

 Продужава се рок важења Колективног 

уговора Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

Чачак, број 06-174/2015-III, закљученог 21. 

октобра 2015. године, до 21. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

 Овај споразум сматра се закљученим када 

га потпишу представници уговорних страна, а 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-216/2018-III 

31. август 2018. године  

 

ЗА ОСНИВАЧА 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК 

СИНДИКАТА 

Бранко Ћаловић, с.р. 

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Александар Дачић, с.р. 
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333. 

На основу члана 263. став 2. Закона о раду 

(„Сл.гласник РС“ бр. 24/2015, 61/2015, 54/2009, 

32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС и 113/2017), 

Синдикална организација Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани, Градско веће града 

Чачка и директор Међуопштинског историјског 

архива за град Чачак и општине Горњи Милановац 

и Лучани, закључују 

СПОРАЗУМ 

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА 

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

Члан 1. 

 Продужава се рок важења Колективног 

уговора Међуопштинског историјског архива за 

град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

број 06-174/2015-III, закљученог 21. октобра 2015. 

године, до 21. октобра 2019. године. 

Члан 2. 

 Овај споразум сматра се закљученим када 

га потпишу представници уговорних страна, а 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-216/2018-III 

31. август 2018. године  

 

ЗА ОСНИВАЧА 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИК 

СИНДИКАТА 

Зоран Маринковић, с.р.  

 

ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

Лела Павловић, с.р. 

 

334. 

На основу члана 121. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 

15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 13. Одлуке о 

буџету града Чачка за 2018. годину („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 24/2017), а по предлогу Градске 

управе за финансије,  

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 31. августа 2018. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету 

града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист 

града Чачка“ број 24/2017) раздео 2, 

Градско веће, функционална 

класификација 130, апропријација 32, 

економска класификација 499 ,,Средства 

резерве - Текућа буџетска резерва“, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града 

Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0602-

0009 Текућа буџетска резерва, одобравају 

се средства у износу од 200.000,00 динара, 

на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 498, за трошкове добијања 

техничких услова за реализацију 

инвестиција, техничку контролу пројектне 

документације, прикључење на 

нисконапонску мрежу за објекте у 

власништву Града и сл. 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 498, економска 

класификација 424 - Специјализоване 

услуге (технички услови, давање 

сагласности, геодетске услуге, грађевинске 

дозволе, остале специјализоване услуге), 

Функционална класификација 490, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градска управа за 

финансије, Програм 15. Опште услуге 

локалне самоуправе, 0602-П4 Пројекат 

„Средства за редовне и ванредне расходе 

код инвестиционих радова“.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-216/2018-III 

31. август 2018. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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