
 

ГОДИНА LIV БРОЈ 21 
ЧАЧАК 18. септембар 

2020. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

602. 

На основу члана 58. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 

21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – 

др. закон и 86/2019 – 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, 113/2017 – др. закони, 95/2018 – др. закон 

и 86/2019 – др. закон), члана 4. Уредбе о 

критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе „Службени гласник Републике 

Србије“, број 88/2016), 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. септембра 2020. 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 12/2020 – пречишћен текст), у 

глави VIII, члан 52. тачка 3. Служба за израду и 

реализацију развојних пројеката, редни број 15. 

мења се и гласи: 

„15. Радно место координатора за развојне 

пројекте у области популационе политике, 

заштите животне средине и енергетске 

ефикасности 

Звање: саветник  

Број службеника: 1 

 Опис послова: учествује у изради општих 

и појединачних аката који су везани за 

популациону политику, заштиту животне средине 

и енергетску ефикасност, чије је доношење у 

надлежности органа града, припрема предлоге 

потенцијалних мера у домену популационе 

политике, заштите животне средине и енергетске 

ефикасности, редовно прати објављене јавне 

позиве донаторских организација и других 

финансијских организација и институција у земљи 

и иностранству везане за делокруг свог рада, 

учествује у изради пројеката  са научно - 

истраживачким и другим институцијама, 

учествује у појашњењу одобрених пројеката 

приликом ревизије и супервизије пројеката, 

учествује у повезивању града са међународним 

развојним институцијама, одговара за законито, 

благовремено и стручно извршавање послова, 

обавља и друге послове по налогу начелника 

Градске управе за локални економски развој града 

Чачка и шефа Службе за израду и реализацију 

развојних пројеката. 

Услови: Завршен природно – математички 

или економски или ветеринарски или саобраћајни 

или технолошки или електротехнички (технички) 

или шумарски или архитектонски факултет или 

факултет политичких наука у трајању од најмање 

четири године на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 

стечено високо образовање на студијама другог 

степена (дипломске академске студије – мастер, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) у образовно – 

научној области математичких или биолошких 

или економских или ветеринарских наука или 

образовно – научној области саобраћајног 

инжењерства или технолошког инжењерства или 

образовно – научној области електротехничког и 

рачунарског инжењерства или биотехничких 

наука или интердисциплинарних, 

мултидисциплинарних, трансдисциплинарних 
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(ИМТ) студија или у образовно - научној области 

политичких наука, положен државни стручни 

испит, најмање три године радног искуства у 

струци, изражене комуникационе вештине, 

активно знање писаног и говорног енглеског 

језика, познавање рада на рачунару (МS Office).“  

Члан 2. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“.  

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-130/2020-III 

17. септембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

 603. 

 На основу члана 53. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 

113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018-др. 

закон и 86/2019-др. закон) и члана 84. став 1. тачка 

14. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 6/2019),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. септембра 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о престанку рада на положају начелника 

Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника  

и Градског већа града Чачка  

Славици Каранац, дипломираном 

правнику из Чачка, престаје рад на положају 

начелника Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка, закључно са 19. септембром 2020. 

године, због навршења 65 година живота. 

Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

Образложење 

Решењем Градског већа града Чачка, број 

06-283/2018-III од 12. децембра 2018. године, 

Славица Каранац, дипломирани правник из Чачка 

постављена је за начелника Градске управе за 

стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа града Чачка, на период од 5 година.  

Чланом 51. став 1. тачка 7. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ 

бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. 

закон, 95/2018-др. закон и 86/2019-др. закон), 

утврђено је да службенику престаје рад на 

положају даном навршења 65. године живота ако 

има најмање 15 година стажа осигурања. 

Градска управа за опште и заједничке 

послове града Чачка, доставила је Градском већу 

обавештење да Славица Каранац, начелник 

Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка, дана 

19. 09.2020. године пуни 65 година живота, па јој 

престаје радни однос у складу са чланом 163. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник 

РС“ бр. 21/2016 113/2017, 95/2018, 113/2017-др. 

закон, 95/2018-др. закон и 86/2019-др. закон). 

Како Славици Каранац, начелнику Градске 

управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа, рад на положају 

престаје пре истека периода од 5 година, то је 

Градско веће града Чачка донело Решење као у 

диспозитиву. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-130/2020-III 

17. септембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

604. 

На основу члана 56. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ 

бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др. закон, 

95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон) и члана 

84. став 1. тачка 14. Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. септембра 2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу вршиоца дужности начелника 

Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника  

и Градског већа града Чачка 

ПОСТАВЉА СЕ Рада Ћојбашић, 

дипломирани правник из Чачка, за вршиоца 

дужности начелника Градске управе за стручне 
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послове Скупштине, Градоначелника и Градског 

већа града Чачка, почев од 21. септембра 2020. 

године, до постављења начелника Градске управе 

за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа града Чачка, а најдуже на три 

месеца. 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

Образложење 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 17. септембра 2020. године, донело је 

Решење о престанку рада на положају  начелника 

Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка, 

Славици Каранац, дипломираном правнику из 

Чачка, због навршења 65 година живота. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 

113/2017, 95/2018, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. 

закон и 86/2019-др. закон), утврђено је да до 

постављења начелника управе Веће може 

поставити вршиоца дужности - службеника који 

испуњава утврђене услове за радно место 

службеника на положају, који ће обављати 

послове начелника управе, најдуже на три месеца, 

без спровођења јавног конкурса. 

Чланом 51. став 2. Одлуке о градском 

управама („Сл. лист града Чачка“ број 20/2019) 

прописано је да за начелника Градске управе за 

стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа може бити постављено лице које 

има стечено високо образовање из научне области 

правне науке, 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 четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет 

година радног искуства у струци. 

Како су испуњени законски услови за 

постављење вршиоца дужности начелника 

Градске управе за урбанизам града Чачка и како 

Рада Ћојбашић, дипломирани правник из Чачка, 

запослена у Градској управи за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка, на радном месту руководиоца 

Канцеларије за послове Градског већа, испуњава 

све услове за радно место службеника на положају, 

то је Градско веће града Чачка донело решење као 

у диспозитиву. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-130/2020-III 

17. септембар 2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

605. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије,  

Градоначелник града Чачка, дана 4. 

септембра 2020. године, донео је  

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, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 193.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 555, за измирење доспелих 

обавеза за одржавање путних прелаза.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 555, економска 

класификација 424 – Специјализоване 

услуге, Одржавања путних прелаза, Расход 

по наменама, 4249 – Остале 

специјализоване услуге, Функционална 

класификација 620, Извор финансирања 01 

(издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за финансије, Програм 

0701 Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура, ПА 0701 -12 

Одржавање путних прелаза.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  
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4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-602446/2020-II 

4. септембар  2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

606. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 14. 

септембра 2020. године, донео је  

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, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 96.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 184, за потребе Центра за 

социјални рад града Чачка, за измирење 

трошкова поступка по пресуди Основног 

суда у Чачку П2 бр. 47/17 од 26.3.2019. 

године и пресуди Вишег суда у Чачку 2Гж 

бр. 1014/19 од 15.4.2020. године.   

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 184, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4831 

– Новчане казне и пенали по решењу 

судова, Функционална класификација 090,  

Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Програм 

0901 Социјална и дечија заштита, ПА 0001 

Средства за редовно финансирање Центра 

за социјални рад.  

3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401- 492/2020-II 

14. септембар 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

607. 

На основу члана 79. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 14. став 

3. Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 19/2019), а по предлогу 

Градске управе за финансије града Чачка,  

Градоначелник града Чачка, дана 14. 

септембра 2020. године, донео је  

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,  Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0009 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 200.000,00 динара, на 

име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 225, за потребе Економске 

школе Чачак, за исплату јубиларних 

награда запосленима.  

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују 

се на апропријацију 225, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим 

нивоима власти, Расход по наменама, 4161 

– Награде запосленима и остали посебни 

расходи, Функционална класификација 

920,  Извор финансирања 01 (Издаци из 

средсава буџета Града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градска 

управа за друштвене делатности, Програм 

2003 Средње образовање и васпитање, ПА 

0001 Функционисање средњих школа.   
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3. О извршењу овог решења стараће се 

Градска управа за финансије.  

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градоначелник 

Број: 401-493/2020-II 

14. септембар 2020. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Милун Тодоровић, с.р. 
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