
ЗАПИСНИК 

СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 8. децембра 2020. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

Градског већа отворио је 8. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Владан Милић, Радован Јовановић, Драгомир Шипетић, Владимир Ристовић, Драган Филиповић, др 

Милош Папић, прим. др Славица Драгутиновић, др Милан Лукић, Немања Трнавац,  Милорад 

Јевђовић и др Биљана Кочовић а одсутна је Споменка Шипетић. 

 

 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: 

 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Рада Ћојбашић,  начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

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

- Душко Савковић, начелник Градске управе за локалну пореску администрацију 

- Вера Јаковљевић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Весна Никитовић, директор КОД „Коста Новаковић“ Чачак 

- Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка 

- Тања Аћимовић, в.д. директор Центра за стручно усавршавање Чачак 

- др Александар Пајовић, директор Дома здравља „Чачак“ Чачак 

- Данко Ћаловић, в.д. директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Славко Мајсторовић, заменик председика Комисије за спровођење поступка за избор 

директора јавних предузећа 

- Надежда Симовић, предсендик Комисије за надзор у реализацији програма локалног 

економског развоја 

 

- да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да им  је 

достављен записник са 7. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 7. седнице Градског 

већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело: 
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ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  7.  седнице Градског већа града Чачка број 06-174/2020-III од 23. 

новембра 2020. године, без примедби. 

 

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАНА РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБEНЕ АГЕНЦИЈЕ“ 

ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 

2021. ГОДИНУ  

 

5.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01.2019.  ГОДИНЕ  ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 

6.   РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ, 

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА 

ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2020. ГОДИНЕ 

 

7.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНИ ЗА ПРИКЉУЧНУ СНАГУ И ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ 

КРАЈЊИМ КУПЦИМА 

 

8.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ 

УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ЧАЧКА У КАПИТАЛ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ“ – ПИМ АД 
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9.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ 

УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ЧАЧКА У КАПИТАЛ 

ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СИМПО“ АД ВРАЊЕ 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ ЗГРАДЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ ( СПОРТСКА ХАЛА К.К. „БОРАЦ“) НА К.П.БР. 3434 КО ЧАЧАК И 

ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ „МЛАДОСТ“ 

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 768/1 И 763/1 ОБЕ У КО ЧАЧАК, УМЕТНИЧКОЈ 

ГАЛЕРИЈИ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА НА КП. БР. 913, 914 И 918 СВЕ У КО 

ЧАЧАК 

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КАТ. ПАРЦЕЛА БРОЈ 

6087/3 И 6087/4 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СТВАРНЕ 

СЛУЖБЕНОСТИ ПЕШАЧКОГ И КОЛСКОГ ПРОЛАЗА ПРЕКО КП.БР. 2195/2 КО 

ЈЕЖЕВИЦА 

 

17. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ 

 

18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2020. ГОДИНИ 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК  

 

20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА 

И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „FLEXO STIL“ ДОО ПРИЈЕВОР 

 

21. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ 

УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, 

СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА  
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22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН РАДА „ГРАДСКЕ 

СТАМБEНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Бранкица Јелић и упонала  

чланове Градског већа са Годишњим програм пословања и планом рада „Градске стамбене 

агенције“ Чачак за 2021. годину,  образлажући све елементе програма пре свега Годишњи план рада  

који садржи 12 компонената и то: реализацију стамбене изградње у оквиру регионалног стамбеног 

програма у Републици Србији, имплементацију новог Закона о становању и одржавању зграда и с 

тим у вези процес регистрације стамбених заједница и избор управника стамбених заједница, 

преднос права коришћења станова у јавној својини са Центра за социјални рад на Градску стамбену 

агенцију, пројекат санације и уређења санације у екстра 1 и 2 зони града Чачка у 2021. години, 

програм изградње станова за непрофитно становање средствима Републичке агениције за становање 

и града Чачка, програм изградње станова за припаднике снага безбедности, пројекат доделе 

средстава намењених ставарању и побољшању услова становања породица и избеглица на 

територији града Чачка кроз куповину сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће 

непоркретности за становање и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу ( 

мали грант), управљање и одржавање постојећих и новоизграђених стамбених јединица чији је 

инвеститор Градска стамбена агенција, даље активности на плану спровођења СИРП програм, 

послове Градске стамбене агенције везане за правно следбеништво над својевремено угашеним 

фондом за финансирање солидарне стамбене изградње општине Чачак, задаци који се тичу сарадње 

са домаћим и међународним невладиним организијама и државним сектором на плану енергетске 

ефикасности у зградарству и 12 пројеката изградње станова за социјалне станове кредитним 

средствима банке за развој савета европе.  На крају је истакла да су финансијским планом за 2021. 

годину опредељена средства у износу од 12 милиона динара, за реализацију планираних активности. 

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

 Др Славица Драгутиновић је поставила питање да ли ће у неким будућим програмима 

бити у плану изградња станова за младе брачне парове. 

 Бранкица Јелић је одговори да је Канцеларија Уједињених нација објавила Јавни позив 

јединицама локалне самоуправе за подношење предлога пројекта подршке социјалном становању, 

да Град учествује на јавном позиву  чији буџет износи  14,2 милиона Еура, а да је рок за подношење 

предлога пројекта до 1. фебруара 2021. године. Истакла је да је предуслов за учешће на пројекту 

добијена грађевинска дозвола која гласи на подносиоца пројекта и да Град тренутно има 2 локације 

за добијање грађевинске дозволе за изградњу 2 куће са по три стана који би се доделили социјално 

најпотребнијим категоријама друштва, а то су млади брачни парови, самохрани родитељи, лица која 

су жртве породичног насиља и др.. 

 Милорад Јевђовић предложио је да се, ако постоји могућност, неки од објеката као што су 

објекти за војна лица или  неки други објекти дислоцирају у Мрчајевце, обзиром да се у 

Мрчајевцима налази  велики број објеката који су бесправно прикључени на водовону, 

канализациону, дистрибутивну мрежу и који ће у наредном периоду бити искључени са са тих 

система (водоситема, електродистрибуције..), те стога предлаже да се у неком наредном периоду 
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има у виду изградња објекта са 40-50 станова, је би то имало јако великог економског утицаја на  

ову средину.  

 Бранкица Јелић је нагласила да није довољна само локација, јер да би дошло до грађења 

објекта потребно је да буду и други услови испуњени, да је парцела у власништву града Чачка, да 

има решену инфраструктуру, што тренутно таквих парцела на овој локацији односно у Мрчјевцима 

нема. Наглашава да постоји интерес и Града и ових фондација да се изврши дислокација објеката 

ван града, јер би се на тај начин повећавала насељеност ван града, али да тренутно не постоје 

услови за то.  

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагасности на Годишњи програм пословања и план рада „Градске стамбене агенције“ Чачак  за 

2021. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА 

НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 Весна Никитовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда детаљно је образложила 

План и програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину указујући на 

законски основ за израду плана и разлоге доношења истог. У даљем излагању се осврнула на 

делатност ове установе као и преглед планова и програма по облицима рада, истичући да су 

планови за 2021. годину сачињени са циљем да се ова установа што више приближи корисницима 

тих услуга. Што се тиче финансијског плана за реализацију програма ове установе у 2021. години 

планирана су средства у износу од 6,5 милиона динара.  

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагасности на План и програм рада Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2021. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

 

Уводно излагање по овој тачки дневног реда дала је Бранимирка Радосавчевић,  

упознавши  чланове Градског већа са Програмом рада Центра за социјални рад града Чачка за 2021. 

годину, истакавши да Центар кроз програм рада операционализује и имплементира социјалну 

политику тако што циљеве из закона и секторских стратегија, преводи у конкретне  задатке  и 

практичне активности. Истакла је да је социјална заштита организована друштвена делатност од 

јавног интереса, чији је циљ пружање помоћи и спремање за самосталан и продуктиван живот у 

друштву појединца и породица као и спречавање  настајања и отклањање  последица социјалне  

искључености. Нагласила је да ће Центар настојати да испуни циљеве социјалне заштите  и то 

одржавање минималне материјалне сигурности и независности породице и појединца у 

задовољавању животних потреба, обезбеђивање доступности услуга,  стварање једнаких могућности 

за самосталан живот и подстицање на социјалну укљученост, очување и унапређење  породичних 

односа, као  и унапређење породичне, родне и међугенерацијске солидарности. Оно што се из 

програма такође види је решење  вишедеценијског проблема неусловног пословног простора 

куповином зграде Halk банке од стране града Чачка у коју ће Центар бити смештен почетком 

наредне године, те ће се на тај начин омогућити и суграђанима ефикаснији,  доступнији и 
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достојнији услови  за остваривање права и услуга у социјалној и породично – правној заштити из 

делатности Центра за социјални рад. 

  

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

 Др Славица Драгутиновић поставила је питање, обзиром на тренутну епидемиолошку 

сиатуацију, како ће смањени  контакти између корисника услуга Центра за социјални рад и 

запослених у Центру за социјални рад утицати на одређене категорије становништва, пре свега на 

старију популацију становништва, како ће се  детектовати проблеми код корисника обзиром на 

смањене контакте са истима, а имајући у виду да су код ове популације становништва у време 

епидемиолошке ситуцаије, потребе много израженије и веће. 

 Драгомир Шипетић је указао на проблеме везане за исплату накнаде породиљама, 

напомињујући да је Град одвојио средства за исплату накнада али да исплата касни обзиром да се 

иста врши по претходно прибављеној сагласности Републике што је нелогично посебно имајући у 

виду  да Град  свој посао ради врло савесно и да би требало да  исплате породиљама  не зависе од 

сагласности Републике.  

 Милорад Јевђовић се осврнуо на проблеме који се јављају приликом доставе хране 

корисницима Црвеног крста, истакавши да се његово питање не односи на тренутну тему али да 

достава хране коју обавља Црвени крст никада није посебна тема обзором да је Црвени крст 

репбличка установа, те  да на овај начин жели да укаже на ову врсту проблема. Истакао је да 

Црвени крст  у Мрчајевцима дели оброке корисницима на „отвореном“  обзиром да не постоји 

посебна просторија у којој би се корисници могли сместити за то време, а да се у оквиру Дома у 

Мрачејвцима налази једна просторија која би се могла у неком наредном периоду уредити и 

прилагодити овим потребама, те да се његов предлог узме у разматрање. 

 Бранимирка Радосавчевић је одговорила да ће за време епидемије бити смањени 

непосредни контакти са кориснисима, јер је и препорука да непосредни контакти буду сведени на 

минимум,  јер се на тај начин штите како корисници тако и запослени у Центру за социјани рад. 

Даље је навела да ће се корисници контактирати телефонским путем, мејлом и поштом 

(подношењем захтева), и да смањење непосредног контакта неће утицати на број поднетих захтева 

од стране корисника нити ће то утицати на њихово смањење. Напомиње да је за време епидемије и 

број запсолених у Центру за социјални рад доста редукован тако да се ради са смањеним 

капацитетом, а имајући у виду и број недостајућих кадрова све то утиче на целокупни рад Центра за 

социјални рад у време епидемије.  Даље је навела да што се тиче старије популације који су остали 

без подршке породице могу да рачунају на заштиту Центра за социјални рад и истима се обебеђују 

различити облици збрињавања, домови за старе, „Помоћ у кући“ и др. Такође је нагласила да 

постоји и потреба здружене помоћи и то  социјалне заштите и здравствене заштите и да је у 

протеклом периоду било разговора са представницима здравствене заштите да се обезбеди нека 

врста геронтолошких центара, стационара за ту категорију становништва, али није дошло до неких 

конкретних договора.  

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности  на Програм  рада Центра за социјални рад града Чачка за 2021. годину , и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

 Тања Аћимовић,  у уводном излагању по овој тачки дневног реда,  упознала је чланове 

Градског већа са Годишњим планом и програмом рада Центра за стручно усавршавање за 2021. 

годину, детаљно образложивши све елементе Програма. Навела је да се Центар финансира из буџета 
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града Чачка, а остварује и сопствене приходе организацијом  различитих облика стручног 

усавршавања, као и пројектним финансирањем, аплицирањем  на расписане конкурсе, у земљи и 

иностранству. Навела је да Програм за 2021. годину садржи  следеће целине: оснивање, услови, 

организација и делатност рада Центра, дефинисана стратешка улога Центра у развоју 

васпитнообразовног система у региону, активности, пројекти, промоција, издавачка делатност, 

научни клуб и учешће на Сајму образовања, финансијски план за 2021. годину и др.  

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагасности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно усавршавање Чачак 2021. годину , и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019.  ГОДИНЕ  ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 

Др Александар Пајовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је 

чланове Градског већа са Извештајем  о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2019. 

године  до 31.12.2019. године. Истакао је да је Дом здравља Чачак основан Одлуком Скупштине 

града Чачка  на седници одржаној 4. октобра 2013. године када је Град преузео оснивачка права над 

Установом. Истакао је да је Дом здравља Чачак, као посебан правни субјект, почео је са радом 3. 

јуна 2014. године, а сагласност на Статут Установе Скупштина града дала је на седници одржаној 

17. априла 2014. године. Дом здравља „Чачак“ Чачак је установа из области примарне здравствене 

заштите основана за пружање здравствене заштите становништву на територији оснивача, а 

финансирање се врши из три извора: средствима РФЗО по основу уговора о пружању и 

финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања; средствима оснивача и 

сопственим средствима оствареним пружањем здравствених услуга које нису обухваћене обавезним 

здравственим осигурањем. Детаљно је образложио извршење плана  Дома здравља  за период 2019. 

годину. Управни одбор Дома  здравља  усвојио је извештај о раду Дома  здравља „Чачак“ за  период 

од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године на седници одржаној 26. новембра 2020. године, а 

Надзорни одбор на седници одржаној дана 27.11.2020. године. 

 

По завршеном уводном излагању отврен је претрес у коме је учешће узео Драган 

Филиповић и поставио питање да ли би, када би се наставила улица Светог Саве до Хитне помоћи 

која би била у употреби само за  возила хитне помићи, то значајно  утицало на рад Хитне помоћи. 

 Др Александар Пајовић je одговорио да слободне сабраћајнице и комуникације свакако 

значајно утичу на бржи и ефикаснији рад Хитне помоћи.  

  

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

Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, 

и доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА 

СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.09.2020. 

ГОДИНЕ 

 

Биљана Ђуровић у оквиру ове тачке дневног реда  упознала је чланове Градског већа да је 

правни основ за израду извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период од 

01.01.2020. године до 30.09.2020. године, садржан у члану 64. Закона о јавним предузећима  као и  

Закону о локалној самоуправи обзиром  да је тим одредбама прописано да Градско веће подноси 
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тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у складу 

са Законом. Истакла је да је извештај сачињен на основу извешја јавних предузећа за период од 9 

месеци и да је за овај извештајни период  Градској управи за локални економски развој извештаје 

доставило 9 јавних педузећа чији је оснивач град Чачак. Посебно је нагласила да извештај садржи 

12 тематских целина и свака тематска ценлина уз текстуалне образложење садржи и табеларни 

приказ вредности по јавним предузећима. Закључак је да је на већину јавних комуналних предузећа 

пандемија корона вируса  умерено негативно утицала и утиче на њихово пословање посебно 

имајући у виду проблеме који се јављају у вези  са наплатом и ликвидношћу, организацијом рада  и 

могућношћу редовног измиривања обавеза. Такође је навела да су захваљујући мерама које су 

предузимали надлежни органи и запослени  у току првих девет месеци 2020. године  редовно 

обављане комуналне делатности  на територији града Чачка.  

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно утврдило и поднело Скупштини 

града Извештај о раду јавних прдузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01.- 30.09.2019. 

године.  

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗА ПРИКЉУЧНУ СНАГУ И ИСПОРУЧЕНУ 

ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ КРАЈЊИМ КУПЦИМА 

 

Данко Ћаловић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа да је ЈКП ''Чачак'' Чачак доставило  Захтев за давање сагласности на Одлуку 

Надзорног одбора о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим купцима, да 

је уз Захтев  достављено образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну 

структуру предложене цене прописану Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег 

купца топлотном енергијом, да је претходна промена варијабилног дела цене грејања, на коју је 

Скупштина града Чачка дала сагласност, била  на седници одржаној 21, 22, 24. и 25. децембар 2018. 

године, а да је последња сагласност на промену фиксног дела цене грејања дата на седници 

Скупштине града Чачка одржаној 28. фебруара  и 1. марта 2013. године. Истакао је да постојећа 

цена за групу купаца стамбени простор, по јединици испоручене топлотне енергије (варијабилни 

део цене) износи 5,91 дин./KWh и за прикључну снагу (фиксни део цене грејања) 178,57 дин/KW 

или 24,91 дин/m2 а да су цене  исказане без ПДВ-а. Такође је навео да у складу са Методологијом, 

вредности коефицијената за израчунавање тарифе за тарифну групу „пословни простор” доноси  

надлежни орган на предлог енергетског субјекта, да је Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 21, 22, 24. и 25. децембра 2018. године, донела је Одлуку о вредности коефицијената за 

тарифну групу „пословни простор“ којом је утврђен у износу од 1,15. Даље је навео да је разлог за 

достављање захтева за давање сагласности на промену цене грејања  садржан у одељку XI 

Методологије. Наиме, у току грејне сезоне, енергетски субјект има право да предложи надлежном 

органу промене цена топлотне енергије за крајње купце. Предлог за промену цене топлотне енергије 

због пораста варијабилног дела цене може да буде поднет у случају када се укупна цена енергента 

повећа за више од 3%, а обавезно уколико се смањи за више од 5%. Предлог за промену цене 

топлотне енергије због пораста фиксног дела цена може да буде поднет у случају када се индекс 

потрошачких цена у месецима након датума последњег одобрења цене за топлотну енергију (28. 

фебруара  и 1. марта 2013. године) повећа за више од 5% на основу податка Републичког завода за 

статистику. Посебно је нагласио да је надлежни орган разматрао предлог за промену цена у складу 

са поступком прописаним у Методологији, који предлог је образложен и садржи све податке који су 

потребни да надлежни орган процени основаност предлога.Трошак енергента (учешће гаса је 100%) 

према постојећим нормативима и новом просечном пондерисаном ценом гаса, има утицај на 

смањење варијабилног дела цене од 7,95%. Наиме, цена гаса утврђује се у USD/1.000 Sm3 у складу 
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са Уговором о потпуном снабдевању природним гасом који ЈКП ''Чачак'' Чачак закључује са ЈП 

„Србијагас“ нови Сад за сваки квартал, а фактурисање испоручених количина гаса врши се једном 

месечно за износе уговорене у USD у динарима по званичном средњем курсу НБС на дан промета. 

Трошак природног гаса смањен је за 33.882.660 динара, али је трошак капацитета гаса повећан за 

3.801.924 динара јер се обрачунава у идентичном месечном износу на основу максималне дневне 

потрошње количине гаса из претходне године. Учешће гаса са капацитетом је око 92 %. Остали 

елементи у варијабилним трошковима нису промењени у односу на претходни Захтев. Варијабилни 

део цене за стамбени простор је утврђен у износу од 5,44 дин/kWh без ПДВ-а. Фиксни трошкови 

садрже пословне расходе из финансијских извештаја ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину и податке 

усаглашена са променама за регулаторни период до момента подношења овог захтева, односно 

планске из Програма пословања за 2020. годину. Повећани су у Захтеву за 29.875.476 динара, што је 

условило повећање фиксног дела цене грејања за 5,8% и утврђен је за тарифне групе „стамбени 

простор” од 188,95 дин/kw без ПДВ-а односно 26,36 дин/m2 без ПДВ-а тамо где не постоје техничке 

могућности за наплату према потрошњи.Варијабилни део цене грејања обрачунава и плаћа се у 

периоду коришћења топлотне енергије, а фиксни део током целе године (12 месеци). У Захтеву, 

ЈKП „Чачак“ Чачак није променило цену за тарифни елемент „Очитавање“. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности  на Одлуку о цени за прикључну снагу и испоручену топлотну енергију крајњим 

купцима и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ТЕКСТ УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА 

ЧАЧКА У КАПИТАЛ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ „ИВАН 

МИЛУТИНОВИЋ“ – ПИМ АД 

 

Зоран Тодосијевић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је присутне да је 

Министарство привреде доставило Градској управи града Чачка, допис број 023-02-104/2020-05 од 

28. септембра 2020. године, у коме се наводи да Министарство привреде спроводи активности са 

циљем приватизације Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ ад Београд и да је 

Решењем Привредног суда  у Београду Посл. бр. 8 Рео 21/2017 од 24. септембра 2018. године, које је 

постало правноснажно дана 6. марта 2019. године, отворен стечајни поступак над стечајним 

дужником Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ ад Београд,  потврђен Унапред 

припремљен план реорганизације – коначна верзија – пречишћен текст од 12. јула 2018. године, 

стечајног дужника Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ ад Београд и обустављен 

стечајни поступак над стечајним дужником Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ 

ад. Београд. Истим решењем предвиђено  је да се сва потраживања и права поверилаца уређују 

искључиво према условима из Унапред припремљеног плана реорганизације. Даље је истакао да је 

Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-2937/2018-4 од 6. јула 2018. године, утврђено да су 

државни повериоци субјекта приватизације Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ 

ад Београд дужни да конвертују потраживања према субјекту приватизације са стањем на дан 31. 

децембар 2016. године у трајни улог у капиталу субјекта приватизације као и да отпишу 

потраживања према субјекту приватизације која нису предмет конверзије са стањем на дан 31. 

децембар 2017. године. Записником Министарства финансија, Пореска управа  - Филијала Центар, 

бр. 252-433-00-89757/2019-2000 од 13. септембра 2019. године  утврђено је стање дуга  пореског 

обвезника Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ ад  Београд, на рачунима јавних 

прихода које администрира  филијала Центар,  са стањем на дан 31. децембар 2016. године као и 

стањем дуга на дан 31. децембар 2017. године,  са спецификацијама уз овај  записник,  за рачун 840-
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711191843-30-порез на остале приходе, а према територијалној припадности.  Истим је утврђено да 

град Чачак има потраживање према пореском обвезнику, на наведеном рачуну  у износу од  

194.837,67  динара (стање главног дуга и камате на дан 31. децембар 2016. године) као и 

потраживање у износу од 181.362,84 динара (стање главног дуга и камате на дан 31. децембар 2017. 

године). Предузеће за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ ад Београд,  дана 15. jула 2020. 

године доставило је граду Чачку, ради потписивања, Уговор о конверзији потраживања са пратећом 

документацијом. Обзиром да су Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-2937/2018-4 од 6. 

јула 2018. године, обавезани надлежни органи локалне самоуправе да донесу одговарајуће одлуке и 

предузму потребне активности у циљу закључења уговора о конверзији потраживања, то се 

предложеном одлуком даје сагласност на текст уговора о конверзији потраживања грaда Чачка у 

капитал Предузећа за водне путеве „Иван Милутиновић“ ПИМ ад. Београд. 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на текст Уговора о конверзији потраживања града Чачка у капитал Предузећа за водне 

путеве „Иван Милутиновић“ – ПИМ ад и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ТЕКСТ УГОВОРА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА 

ЧАЧКА У КАПИТАЛ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „СИМПО“ АД 

ВРАЊЕ 

 

Зоран Тодосијевић у уводном излагању по овој тачки дневног реда  је истакао да је 

Привредно друштво „Симпо“ ад Врање, дана 13. октобра 2020. године, доставило  граду Чачку 

допис број 1449, којим обавештава о спровођењу поступка реализације Унапред припремљеног 

плана реорганизације овог привредног друштва, који је потврђен Решењем Привредног суда у 

Лесковцу, Посл. Бр. 10 Ст. 8/2018 од 25. јула 2018. године, а које је постало правноснажно дана 8. 

августа 2018. године. Истим решењем отвара се стечајни поступак над стечајним дужником, 

потврђује се усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације и обуставља стечајни поступак 

по правноснажности решења. Потврђеним планом реорганизације, као једна од мера, предвиђена је 

конверзија потраживања државних поверилаца у капитал овог привредног друштва. Потраживања 

града Чачка односе се на изворне приходе и утврђена су Записником Градске управе за локалну 

пореску администрацију број 433-сл/19 од 23.маја 2019. године о стању неизмирених обавеза које 

администрира локална пореска администрација на дан 9. мај 2019. године, у укупном износу од 

3.918.482,55 динара, Записником Министарства финансија, Пореска управа - Центар за велике 

пореске обвезнике, број ЦВП-433-12-3673/2017-К6013 од 4. јуна 2018. године о стању дуга по 

основу јавних прихода, исказан према територијалној припадности, за уступљене приходе у 

укупном износу од 273.376,59 динара и Записником  Министарства финансија, Пореска управа-

Центар за велике пореске обвезнике, број ЦВП-433-12-1113/2019-К6013 од 23. маја 2019. године, о 

стању дуга по основу јавних прихода, исказан према територијалној припадности, уз допис 

Министарства финансија, Пореска управа-Сектор за наплату број 000-433-00-03909/2020-0000 од 

16. септембра 2020. године, са коначним пресеком на рачуну - порез на зараде-обједињена наплата, 

у износу од 106.467,30 динара. Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-3611/2018-1 од 19. 

априла 2018. године и Закључком Владе Републике Србије 05 број 023-4235/2019-3 од 9. маја 2019. 

године, утврђено је да су државни повериоци субјекта приватизације Привредног друштва „Симпо“ 

ад Врање, дужни да конвертују потраживања према субјекту приватизације са стањем дуга на дан 9. 

мај 2019. године, у трајни улог у капиталу привредног друштва.  Обзиром да су Закључком Владе 

Републике Србије 05 број 023-4235/2019-3 од 9. маја 2019. године, обавезани надлежни органи 

локалне самоуправе да донесу одговарајуће одлуке и предузму потребне активности у циљу 
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закључења уговора о конверзији потраживања, то се предложеном одлуком даје сагласност на текст 

уговора о конверзији потрживања грaда Чачка у капитал Привредног друштва „Симпо“ ад Врање. 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању 

сагласности на текст  Уговора о конверзији потраживања  града Чачка у капитал  Привредног 

друштва „Симпо“ ад Врање  и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК 

 

Славко Мајсторовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са Предлогом за именовање директора ЈП „Градац“ Чачак и истакао да је чланом 24. 

став 3. Закона о јавним предузећима прописано да директора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 

период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса и да је Статутом града Чачка, 

чланом 54. став 1. тачка 11. прописано да Скупштина града именује директоре јавних предузећа 

чији је оснивач у складу са законом. Даље је истакао да  је Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 24. и 25. септембра 2020. године, донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и 

путеве „Градац“ Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак. Даље је 

навео да је Јавни конкурс објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 120/2020, дневним новинама 

„АЛО“ и на интернет страници града Чачка. Јавни конкурс је био отворен  30 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ . Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа,  коју је именовала Скупштина града 

Чачка на седници одржаној 12. септембра 2019. године. Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавном 

конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, благовремено поднете 3 пријаве. На основу увида 

у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву 

кандидата, Комисија је на седници одржаној 12. новембра 2020. године, а у складу са одредбом 

члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила списак кандидата међу којима се спроводи 

изборни поступак за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак и то Небојша Јелушић, дипломирани 

грађевински инжењер из Чачка и Бојан Драшковић, дипломирани правник из Чачка. Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена 

Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак у коме 

је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим разговором, 

извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. На основу спроведеног 

изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, Комисија је на 

седници одржаној 7. децембра 2020. године, утврдила резултате за кандидате и на основу члана 41. 

став 1. Закона о јавним о јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора 

Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве 

„Градац“ Чачак на коју је уврстила кандидате који су испунили прописане услове за избор 

директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и 

путеве „Градац“ Чачак. На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 
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и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, утврђен  

предлог да се за директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак, именује први кандидат са Ранг листе, Небојша Јелушић, 

дипломирани грађевински инжењер из Чачка, на период од четири године. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

именовању директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 
ЈЕДАНЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

Славко Мајсторовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са предлогом за именовање директора ЈКП „Чачак“ Чачак и истакао да је чланом 24. 

став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на 

период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса и да је Статутом града Чачка, 

чланом 54. став 1. тачка 11. прописано да Скупштина града именује директоре јавних предузећа 

чији је оснивач у складу са законом. 

Даље је истакао да је Скупштина града Чачка, на седници одржаној 24. и 25. септембра 2020. 

године,  донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног 

предузећа за грејање „Чачак“ Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак. Даље је навео да је Јавни конкурс објављен је у 

„Службеном гласнику РС“ бр.120/2020, дневним новинама „АЛО“ и на интернет страници града 

Чачка. Јавни конкурс је био отворен  30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа, коју је именовала Скупштина града Чачка на седници одржаној 12. септембра 

2019. године. Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку 

рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак, благовремено поднете 3 пријаве. На основу увида у 

доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву 

кандидата, Комисија је на седници одржаној 12. новембра 2020. године а у складу са одредбом 

члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила списак кандидата међу којима се спроводи 

изборни поступак за именовање директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак и 

то за  Данка Ћаловића, дипломираног правника из Чачка. Комисија за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа, спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из пријаве, 

поднету и прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата. На основу спроведеног изборног поступка, у складу 

са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 7. децембра 

2020. године, утврдила резултате за кандидата и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним о 

јавним предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног 

предузећа за грејање „Чачак“ Чачак на коју је уврстила кандидата који је испунио прописане услове 

за избор директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак. На основу достављене 

Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак и 

Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа за 
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грејање „Чачак“ Чачак, утврђен је предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа за 

грејање „Чачак“ Чачак, именује кандидат са Ранг листе, Данко Ћаловић, дипломирани правник из 

Чачка, на период од четири године. 

По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

именовању директора Јавног комуналног предузећа за грејање „ Чачак“ Чачак и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕКОНСТРУКЦИЈОМ И ДОГРАДЊОМ 

ЗГРАДЕ ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ( СПОРТСКА 

ХАЛА К.К. „БОРАЦ“) НА К.П.БР. 3434 КО ЧАЧАК И ДАВАЊЕ 

НА КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ „МЛАДОСТ“ 

 

Вера Јаковљевић поднела је уводно излагање по овој тачки дневног реда. Истакла је да је 

дана 20.11.2020.године Град Чачак поднео  иницијативу бр. 463-103/2020-IV-2-07 за прибављање у 

јавну својину реконструкцијом и доградњом зграде за спорт и физичку културу ознаке 1 на к.п.бр. 

3434 КО Чачак, уз образложење да је спортска хала, познатија као „Хала крај Мораве“ у прилично 

запуштеном стању, неприлагођена за обављање бројних спортских такмичења и других 

манифестација и давање на коришћење постојеће спортске хале на неодређено време и без накнаде, 

Спортском центру „Младост“ Чачак, уз образложење да је Спортски центар кадровски и технички 

подобан за управљање и коришћење предметне спортске хале. Чланом 27. став 10. Закона о јавној 

својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 

95/2018)  прописано да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне 

самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе 

одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Чланом 18. став 6. овог 

закона прописано је да установе и јавне агенције и друге организације (укључујући и Народну банку 

Србије) чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, 

које немају статус државног органа и организације, органа аутономне покрајине, односно органа 

јединице локалне самоуправе или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право 

коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на 

коришћење. Чланом 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка и чланом 4. став 3. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је, између 

осталог, да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини Града. Чланом 4. Став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), прописано је да 

Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању непокретности у јавној својини 

Града, осим у случајевима у којима одлучује Градско веће града Чачка. Чланом 11.став 1. исте 

Одлуке прописано је да Град Чачак може давати на коришћење непокретности у јавној својини 

Града, под условима и на начин прописан законом и подзаконским актом. Општина Чачак и КК 

„Борац“ Чачак су дана 06.08.1993.године закључили уговор заведен под бројем 463-2206/93-01 

којим Општина даје на коришћење клубу земљиште на к.п. бр. 3433 и 3434 КО Чачак, као и објекте 

изграђене на истом. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је решење о озакоњењу 

нелегално изграђеног објекта - зграде за спорт и физичку културу ознаке 1 на к.п.бр. 3434 

КО Чачак бр. 351-11487/2010-IV-2-01 од 21.01.2019.год. Градска управа за урбанизам града 

Чачка издала је локацијске услове број ROP-CAC-7768-LOCH-2/2019 од 07.05.2019.год. за 

реконструкцију и доградњу спортске хале КК „Борац“ Чачак на к.п.бр. 3433, 3434 и 3435/1 

све у КО Чачак на основу идејног решења израђеног од стране D.A.dizajnarhitektura d.o.o. 
Gandijeva 169, 11070 Novi Beograd. Пројектом препарцелације од к.п.бр. 3433, 3434 и 3435/1 све у 
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КО Чачак  у складу са планским документом било је неопходно формирати грађевинску парцелу у 

зони спорта и одвојити површине за јавне саобраћајне површине и зеленило, те настаје једна к.п.бр. 

3434 КО Чачак. Град Чачак је прибавио у јавну својину кат. парцелу бр. 3434 КО Чачак, као и 

објекат ознаке 1 који се налази на истој на основу Одлуке Скупштине КК Борац о преносу права 

својине на објекту са правом коришћења земљишта бр. 106-2/19 од 29.06.2019.год., Решења 

Скупштине града Чачка о прибављању у јавну својину бестеретним правним послом зграде за спорт 

и физичку културу са правом коришћења к.п.бр. 3434 КО Чачак бр. 06-154/2019-I од 25.10.2019.год. 

и Поравнања закљученог пред Основним судом у Чачку Р1.бр. 226/20 од 14.10.2020.год. Град Чачак 

има намеру да изведе радове на реконструкцији и доградњи предметног објекта у циљу 

омогућавања максималних услова за развој спорта и других активности, а након објављивања овог 

решења, Град Чачак ће као инвеститор прописану документацију, на прописан начин доставити 

Градској управи за урбанизам града Чачка, Одсеку за обједињену процедуру, у циљу добијања 

грађевинске дозволе. Истовремено, утврђено је да је давање на коришћење постојеће спортске хале, 

која је у јавној својини града Чачка, у листу непокретности уписане као зградa за спорт и физичку 

културу ознаке 1, спратности П+1 и П, укупне нето корисне површине 3283m2, укупне бруто 

површине 3865m2  на к.п.бр. 3434 КО Чачак, на неодређено време и без накнаде,  Спортском центру 

„ Младост“ Чачак, с тим што ће Спортски центар „Младост“ Чачак имати право коришћења и на 

дограђеном делу постојеће зграде за спорт и физичку културу, у складу са горе цитираним 

прописима, а исто је у интересу  Града. 

По упознавању са Нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

прибављању у јавну својину реконструкцијом и доградњом зграде за спорт и физичку културу           

(Спортска хала КК „Борац“) на к.п.бр. 3434 КО Чачак и давање на коришћење спортском центру 

„Младост“, и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 768/1 

И 763/1 ОБЕ У КО ЧАЧАК, УМЕТНИЧКОЈ ГАЛЕРИЈИ 

„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

 

Вера Јаковљевић поднела је уводно излагање по овој тачки дневног реда . Истакла је да је 

Град Чачак, поднео иницијативу бр. 463-107/2020-IV-2-07 од 07.12.2020.год. за давање на 

коришћење објекта ознаке 1 на к.п. бр. 768/1 КО Чачак, бруто површине у габариту 273m2 и објекта 

ознаке 1 на к.п. бр. 763/1 КО Чачак, бруто површине у габариту 131m2, који су у јавној својини 

града Чачка Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак, уз образложење да давање на 

коришћење наведених непокретности има за циљ формирање „Куће легата“ који би Галерија 

користила као допунски изложбени простор адаптиран према легатским потребама, као и простор у 

коме би се прошириле могућности за истраживачки рад кустоса, сарадника и стручњака из области 

ликовних и визуелних уметности.  Чланом 27. став. 10. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) прописано је да о 

прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима 

прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и 

статутом јединице локалне самоуправе. Чланом 18. став 6. овог закона прописано је да установе и 

јавне агенције и друге организације (укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач 

Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које немају статус 

државног органа и организације, органа аутономне покрајине, односно органа јединице локалне 

самоуправе или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право коришћења на 

непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење. Чланом 54. 
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став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и чланом 4. став 3. Одлуке 

о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл.лист града 

Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019) прописано је да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и 

располагању непокретностима у јавној својини Града. Чланом 11. став 1. Одлуке прописано је да 

Град Чачак може давати на коришћење непокретности у јавној својини Града, под условима и на 

начин прописан законом и подзаконским актом. Галерија као установа културе основана од стране 

општине Чачак на основу Одлуке Скупштине општине Чачак број 06-11877/1 од 

25.маја.1960.године, а од стране Града Чачка реорганизована Одлуком о организовању установе 

Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак бр. 06/2006-5-02 од 12. априла 2006.године има 

намеру да учествује на Конкурсу истраживања, заштите и коришћења непокретног културног 

наслеђа, обзиром да је Програмом рада Галерије за 2020.годину планирана израда пројекта 

реконструкције унутрашњег простора објекта ознаке 1 на к.п. бр. 768/1 КО Чачак, који ће заједно са 

објектом ознаке 1 на к.п. бр. 763/1 КО Чачак у заштићеној амбијеталној целини у центру града 

допринети очувању културног наслеђа и стварању простора са важним културним садржајима. 

По упознавању са Нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења  о 

давању на коришћење објеката на кат. парцелама број 768/1 и 763/1 обе у КО Чачак, Уметничкој 

галерији „Надежда Петровић“ Чачак,  и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧНОГ 

ТОПЛОВОДА НА КП. БР. 913, 914 И 918 СВЕ У КО ЧАЧАК 

 

Вера Јаковљевић поднела је уводном излагање  по овој тачки дневног реда. Истакла да је 

дана 10.11.2020.године Град Чачак, поднео  иницијативу бр. 463-97/2020-IV-2-07 за прибављање у 

јавну својину изградњом прикључног топловода који прелази преко к.п. бр. 913, 914 и 918 све у КО 

Чачак, у укупној дужини од 36.50m, у улицама Добрачиној, Кужељевој и Браће Глишића, уз 

образложење да власници објеката на предметној локацији имају потребу прикључења на топловод, 

у циљу обезбеђења топлотне енергије за своје домове. Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини 

прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне 

самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе 

одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Чланом 54. став 1. тачка 20) 

Статута града Чачка и чланом 4. став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини града Чачка прописано је, између осталог, да Скупштина града Чачка одлучује о 

прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града. Градска управа за урбанизам 

града Чачка издала је локацијске услове број ROP-CAC-29872-LOC-1/2020 од 06.11.2020.год. за 

изградњу прикључног топловода преко к.п. бр. 913, 914 и 918 све у КО Чачак, на основу идејног 

решења израђеног од стране BIROА ZA INŽENJERING KAIROS SLOBODAN MOJSILOVIĆ 

PREDUZETNIK ATENICA. Након објављивања овог решења, Град Чачак ће као инвеститор 

прописану документацију, на прописан начин доставити Градској управи за урбанизам града Чачка, 

Одсеку за обједињену процедуру, у циљу добијања решења о одобрењу за извођење радова на 

изградњи топловода ближе описаног тачком I изреке решења. Извођењем радова на изградњи 

прикључног топловода, проширитће се круг корисника услуга и потрошача JAVNOG 

KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA GREJANJE ČAČAK ČAČAK, чији је оснивач Град. 

По упознавању са Нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о 

прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода на кп.бр. 913, 914 и 918 све у КО 

Чачак и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

КАТ. ПАРЦЕЛА БРОЈ 6087/3 И 6087/4 ОБЕ У КО ЧАЧАК 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, Градско веће 

је једногласно донело следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу из јавне својине  

кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак 

        

 I ОТУЂУЈУ СЕ из јавне својине непосредном погодбом кат. парцеле бр. 6087/3 и 6087/4 обе 

у КО Чачак, укупне површине 158m2 (к.п.бр. 6087/3 КО Чачак у површини од 21m2 и 6087/4 КО 

Чачак у површини од 137m2) Предрагу Цветићу из Београда, који је власник суседне к.п.бр. 6085/2 

КО Чачак, ради исправке граница суседних кат. парцела.  

 II Обавезује се Предраг Цветић из Београда да у року од 30 дана од дана пријема овог 

решења приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне својине кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 

обе у КО Чачак са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати обрачунату цену грађевинског земљишта у 

износу од 665.417,00 динара у року од 15 дана од дана закључења уговора, на рачун - Примања од 

продаје земљишта у корист нивоа градова број 840-841141843-14, позив на број 97 93-034. 

 Уговор о отуђењу из јавне својине непосредном погодбом наведених кат. парцела закључује 

се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 

 У случају да уговорне стране не приступе закључењу уговора у датом року и у случају да 

подносилац иницијативе за отуђење грађевинског земљишта не исплати утврђену цену у датом 

року, ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК је дужно да поднесе предлог за поништење овог решења. 

 III Обавезује се Предраг Цветић из Београда, да плати законом прописане пореске обавезе 
као и да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за 

инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и сл.  

 IV Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак и Записником бр. К1/2020 од 

19.11.2020.год. дала предлог за отуђење кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак 

непосредном погодбом, уз обавезу плаћања утврђене цене у прописаном року.  

 V Након закључења уговора из става II овог решења подносилац иницијативе израђује 

елаборат исправке граница суседних парцела који заједно са уговором и сагласношћу Градског 

правобраниоца доставља органу надлежном за послове државног премера и катастра. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Предраг Цветић из Београда, Ул. антифашистичке борбе бр. 34/10, кога у поступку заступа 

адвокат Никола Ћаловић из Чачка, Ул. Бате Јанковић бр. 20, поднео је иницијативу бр. 463-72/2020-

IV-2-07 од 24.08.2020.год. за отуђење кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак непосредном 

погодбом, уз образложење да планира да изгради породично-стамбени објекат на својој к.п.бр. 

6085/2 КО Чачак, за шта му је потребан приступ јавној саобраћајници преко суседних кат. парцела 

бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак, које су у јавној својини града Чачка. 

 Чланом 99. став 2. Закона о планирању и изградњи, између осталог, прописано је да отуђење 

неизграђеног грађевинског земљишта, када је власник грађевинског земљишта у јавној својини 

јединица локалне самоуправе спроводи јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 68. овог закона прописано је, између осталог, да се исправка граница суседних 

катастарских парцела, врши на основу елабората геодетских радова и да пре израде елабората 

геодетских радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе као и да 
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приликом исправке границе суседних парцела мора поштовати правило да катастарска парцела у 

јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску 

парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 

 Чланом 84. став 1. тачка 3) Статута града Чачка и  чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је између осталог, да Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и 

прибављању грађевинског земљишта у јавној својини у случајевима прописаним законом којим је 

уређена област планирања и изградње објеката, односно у случајевима исправке граница. 

 Чланом 12. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да поступак располагања, 

односно прибављања грађевинског земљишта почиње подношењем иницијативе надлежном органу 

управе (став 1), да уколико надлежни орган управе утврди да је иницијатива основана, припрема 

предлог решења о приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта (став 5), да 

Градско веће града Чачка, на основу образложеног предлога, може донети решење о приступању 

располагању и прибављању грађевинског земљишта (став 7), да поступак располагања односно 

прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за грађевинско земљиште, односно 

комисија одређена решењем надлежног органа (став 8), која по окончаном поступку, доставља 

записник о спроведеном поступку са предлогом одлуке надлежном органу управе, ради даљег 

поступања (став 9). 

 Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове прибавила је по 

службеној дужности Информацију о локацији бр. 958-817/2020-IV-2-01 oд 09.09.2020.год. којом је 

утврђено да су кат. парцеле бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак обухваћене ПДР „Кошутњак 3“ и да 

се налазе у урбанистичкој целини становање средње густине насељености, као и да је минимална 

површина грађевинске парцеле на предметној локацији 3.0 ара, изузетно 2.0 ара. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове прибавила је по 

службеној дужности обрачун накнаде за отуђење грађевинског земљишта бр. 1774/20-1-02 од 

14.10.2020.год. од ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, у износу од 4.211,50 дин./m2, са којом се овлашћени 

пуномоћник подносиоца иницијативе писаним путем сагласио. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу из јавне својине кат. 

парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак број 06-162/2020-III  од 02.11.2020.год. 

 Дана 19.11.2020.године Комисија за грађевинско земљиште одржала је седницу и том 

приликом дала предлог за отуђење кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак непосредном 

погодбом, уз обавезу плаћања утврђене цене у прописаном року, што је констатовано у записнику 

бр. К1/2020 од 19.11.2020.год. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка по добијању закључка Комисије припремила је 

предлог решења о отуђењу из јавне својине кат. парцела бр. 6087/3 и 6087/4 обе у КО Чачак и 

доставила га Градском већу на одлучивање.  

 Како предметне кат. парцеле не испуњавају услове за посебну грађевинску парцелу, обзиром 

да су мање површине од парцеле којој се припајају и како су испуњени сви прописани услови, 

Градско веће града Чачка је донело решење као у диспозитиву. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА 

СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ ПЕШАЧКОГ И КОЛСКОГ 

ПРОЛАЗА ПРЕКО КП.БР. 2195/2 КО ЈЕЖЕВИЦА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Вере Јаковљевић, 

Градско веће је једногласно донело следеће: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

 1. Установљава се право стварне службености пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 

2195/2 КО Јежевица која је у јавној својини града Чачка (послужно добро) у корист к.п. бр. 183/5 

КО Јежевица, која је у приватној својини Миле Арсенијевић из Јежевице, Чачак (повласно добро). 

 2. Службеност се састоји од права пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 2195/2 КО 

Јежевица, тако што почиње од међе пута са к.п.бр. 2195/1 КО Јежевица. Почетак службености 

пролаза удаљен је 8m од тромеђе кат. парцела бр. 2206/1, 2195/2 и 2195/1 КО Јежевица, одакле 

службеност пролаза иде у дужини од 12m и ширини од 3m у правцу моста на к.п.бр. 2206/1, а све до 

међе кат парцела бр. 2195/2 и 2206/1 КО Јежевица. Укупна површина службености  пролаза је 36m2.

  

 3. Комисија за грађевинско земљиште је спровела поступак и Записником бр. К1/2020 од 

19.11.2020.год. донела закључак којим предлаже установљавањe стварне службености пешачког и 

колског пролаза преко к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица, уз плаћање накнаде обрачунате од стране лица 

овлашћеног и регистрованог за послове вештачења. 

 4. Обавезује се Мила Арсенијевић из Јежевице, Чачак да у року од 30 дана од дана пријема 

овог решења приступи закључењу уговора о установљавању права стварне службености пешачког и 

колског пролаза преко к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица са ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, као и да уплати 

обрачунату накнаду у једнократном износу од 4.402,00 дин у року од 15 дана од дана закључења 

уговора, на рачун - Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова број 840-841141843-14, 

позив на број 97 93-034.   

 5. Обавезује се ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК да у случају да уговорне стране не приступе закључењу 

уговора у датом року и у случају да подносилац иницијативе за установљавање права стварне 

службености пролаза не исплати утврђену накнаду у датом року, поднесе предлог за поништење 

овог решења. 

 

O б р а з л о ж е њ е  

 

Мила Арсенијевић из Јежевице, Чачак, поднела је захтев бр. 465-1608/2020-IV-2-07 од 

04.11.2020.год., за установљавање права стварне службености пешачког и колског пролаза преко 

к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица која је у јавној својини града Чачка, након што је Градско веће града 

Чачка донело решење број 06-126/2020-III од 04.септембра 2020.године о приступању отуђењу из 

јавне својине града Чачка, непосредном погодбом, грађевинског земљишта, ближе описаног као к.п. 

бр. 2195/2 КО Јежевица, површине 780 m2, по тржишној цени, а ради озакоњења бесправно 

саграђеног објекта, Ловачком друштву „Раде Јоксић“ Јежевица. Наиме, стручне службе Градске 

управе за урбанизам су у даљем току поступка отуђења предметне катастарске парцеле, изласком на 

лице места утврдиле да је установљавање стварне службености која је предмет овог решења 

неопходно, и то преко к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица, која је у јавној својини града Чачка и к.п. бр. 

2206/1 КО Јежевица, која је у јавној својини Републике Србије (јежевачка река) преко које је 

изграђен бетонски мост, који заједно са будућом службеношћу пролаза представља једини приступ 

са јавне саобраћајнице на кат. парцелу бр. 183/5 КО Јежевица у приватној својини Миле 

Арсенијевић из Јежевице. 

  Градска управа за урбанизам, Служба за имовинске послове је поучила Милу Арсенијевић 

из Јежевице на покретање поступка за установљавање права стварне службености пролаза преко 

к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица, у складу са одредбама члана 67. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту, да би се стекли услови за наставак поступка отуђења исте из јавне својине града Чачка, 

непосредном погодбом, а ради озакоњења бесправно саграђеног објекта, Ловачком друштву „Раде 

Јоксић“ Јежевица. 
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 Мила Арсенијевић из Јежевице је уз иницијативу приложила Налаз и мишљење судског 

вештака грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл. ецц. мастер грађ.инж. од 13.10.2020.год. са 

описом правца и утврђивањем висине накнаде за службеност пролаза на к.п. бр. 2195/2 КО 

Јежевица.  

 Градска управа за урбанизам, Служба за имовинске послове прибавила је по службеној 

дужности Информацију о локацији од 18.11.2020.год. у којој је наведено да је к.п.бр. 2195/2 КО 

Јежевица обухваћена Просторним планом града Чачка и да се налази у обухвату грађевинског 

земљишта, у зони централних функција. 

 Градска управа за урбанизам, Служба за имовинске послове прибавила је по службеној 

дужности копију плана и лист непокретности издат од РГЗ од 17.11.2020.год. 

 Увидом у лист непокретности утврђено је да је к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица у јавној својини 

града Чачка. 

 Чланом 50. став 1. Закона о основама својинскоправних односа прописано је да се стварна 

службеност врши на начин којим се најмање оптерећује послужно добро, чланом 51. да се стварна 

службеност заснива правним послом, одлуком државног органа и одржајем, а чланом 53. став 1. 

истог закона да се стварна службеност установљава одлуком суда или другог државног органа када 

власник повласног добра у целини или делимично не може користити то добро без одговарајућег 

коришћења послужног добра, као и у другим случајевима одређеним законом. 

 Чланом 84. став 1. тачка 3) Статута града Чачка и чланом 11. став 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту прописано је да Градско веће између осталог, одлучује о установљавању права стварне 

службености пролаза на грађевинском земљишту у јавној својини града Чачка.  

 Чланом 67. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града 

Чачка, може донети решење о установљавању права стварне службености на грађевинском 

земљишту у јавној својини Града, као послужном добру, када је према прописима којима се уређује 

изградња, односно другим прописима, уговор о установљавању права службености предвиђен као 

услов за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта, односно решења о одобрењу за 

извођење радова, као и у другим случајевима када је то, с обзиром на околности, неопходно. Ставом 

3. истог члана прописано је да надлежни орган по пријему иницијативе поднету иницијативу 

доставља Комисији за грађевинско земљиште. Комисија за грађевинско земљиште утврђује да ли су 

испуњени прописани услови за установљавање стварне службености, а посебно да ли је 

установљавање стварне службености оправдано и целисходно.  

 Комисија за грађевинско земљиште одржала је седницу дана 19.11.2020.год. и том приликом 

утврдила да су испуњени сви услови за установљавање стварне службености пролаза, да је иста 

оправдана и целисходна, обзиром да подносилац иницијативе нема други приступ својим 

непокретностима и наводећи разлоге прописане  Законом о основама својинскоправних односа и 

Одлуке о грађевинском земљишту донела закључак којим предлаже установљавањe стварне 

службености пешачког и колског пролаза преко к.п. бр. 2195/2 КО Јежевица, уз плаћање накнаде у 

једнократном износу од 4.402,00 дин, обрачунате од стране лица овлашћеног и регистрованог за 

послове вештачења. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка по добијању закључка Комисије припремила је 

предлог решења о установљавању стварне службености пролаза ближе описане изреком решења и 

доставила га Градском већу на одлучивање. 

 Имајући у виду напред наведено, Градско веће града Чачка је донело решење као у 

диспозитиву. 
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ 

ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Дејана Рашића, Градско веће је 

једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ извештај  цркава и верских заједница о реализовању програма у 2019. години, 

који је доставио  подносилац програма Српска православна црквена општина Љубић. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И 

ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 

2020. ГОДИНИ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након излагања Дејана Рашића, Градско веће је 

једногласно донело следећу: 

 

О Д Л У К У 

о додели средстава црквама и верским заједницама 

за реализовање  програма у 2020. години 

  

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма у 2020. години, Српској 

православној црквеној општини при храму Вазнесења Господњег у Чачку, у износу од 

3.000.000,00 динара, за изградњу парохијског дома ( унутрашњи грађевински радови).  

 

2. Са Српском православном црквеном општином при храму Вазнесења Господњег у Чачку, 

закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе. 

 

3.  За израду и реализацију Уговора задужује се Градска управа за финансије. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК  

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, који је 

истакао да је текст предложеног Колективног уговора у највећем делу истоветан са до сада важећим 

Колективним уговором а да се измене односе на увођење неких нових радних места, накнаде зараде 

за време боловања због вируса Ковид 19 и солидарну помоћ за ублажавање неповољног 

материјалног положаја,  Градско веће је једногласно донело следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговори Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ 

Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 
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ДВАДЕСЕТАТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ 

ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА „FLEXO STIL“ ДОО ПРИЈЕВОР 

 

Надежда Симовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем Комисија за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних 

средстава од стране корисника средстава „FLEXO STIL“ доо Пријевор и истакла да су одлуком 

Градског већа из 2019. године овом предузетнику одобрена средства у износу од 2.130.168,72 

динара,  као учешће Града за реализацију пројекта којим се подстиче конкурентност кроз подршку 

производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу 

вредности производа. Комисија је на основу детаљног увида у пословну документацију утврдила да 

је корисник средстава „FLEXO STIL“ доо Пријевор  у свему испунио обавезе по уговору о додели 

подстицајних средстава те да су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава 

обезбеђења „FLEXO STIL“ доо Пријевор. 

 

 По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског 

развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава 

„FLEXO STIL“ доо Пријевор. 

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА 

И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА  

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше  Бежанића, који је 

образложио да се предложене Измене правилника односе превасходно на измене у Градској управи 

за финансије обзиром да је почетком 2020. године уведен електронски обим требовања средстава од 

стране буџетских корисника, да је уведен нови информациони систем који захтева неке нове 

пословне процесе и да се тежи подмлађивању кадрова у овој Управи, Градско веће града Чачка, 

једногласно је усвојило  

 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, и 21/2020), у глави III, у члану 42. став 1. мења се и гласи:  
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„Укупан број систематизованих радних места у Градској управи за финансије је 24 са 25 

извршилаца и то. 

- 1 службеник на положају 

- 24 службеника“ 

 

Члан 2. 

 

 У глави IV, Називи радних места, звања, број службеника, описи радних места и услови за 

запослење у Градској управи за финансије, члан 43. Мења се и гласи:            

           „Укупан број систематизованих радних места је 24, са 25 извршилаца и то: 

              - 1 службеник на положају 

              - 23 радна места са 24 службеника 

  

 Положаји: 

Службеник на положају I група.................................................................................................. 1 

 
Извршилачка радна места:  

 Звање Број радних места Број службеника 

 

Самостални саветник 5 5   

Саветник 8 9   

Млађи саветник 5 5   

Сарадник / /   

Млађи сарадник / /   

Виши референт 4 4   

Референт / /   

Млађи референт 1 1   

   

 

 

Члан 3. 

 

У глави IV, члан 44., мења се и гласи: 

 

„1. Радно место: Начелник Управе 

 

Звање: Службеник на положају – I група          Број службеника на положају I групе: 1 

 

Опис послова: Представља и заступа градску управу којом руководи, учествује у припреми 

предлога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији из домена управе, организује, координира 

и контролише обављање послова градске управе и појединих запослених, распоређује руководиоце 

унутрашњих организационих јединица и запослене у складу са актом о унутрашњем уређењу и 

систематизацији, распоређује послове на уже организационе јединице, односно непосредне 

извршиоце и пружа потребну стручну помоћ, обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање 

послова из делокруга градске управе, доноси и потписује акта из надлежности градске управе, 

потписује акта градске управе која се упућују Скупштини града, Градском већу и Градоначелнику, 

одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у управи, подноси Градском већу 

извештај о раду градске управе, решава о сукобу надлежности између унутрашњих организационих 

јединица, стара се о извршавању радних обавеза запослених у градској управи, обавља најсложеније 
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послове из делокруга рада градске управе,  припрема нацрт одлуке о буџету, ребалансу, 

привременом финансирању и завршном рачуну, руководи пословима из области планирања прихода 

и примања, учествује у анализи предлога финансијских планова буџетских корисника, врши 

мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији, подноси 

периодичне извештаје Градском већу, управља преговорима о задуживању, врши пласирање 

слободних новчаних средстава и обавештава Управу за трезор, отвара подрачуне динарских и 

девизних средстава корисника јавних средстава и посебне наменске динарске рачуне корисницима 

јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјекитма, ближе уређује начин коришћења 

средстава са подрачуна КРТ-а, припрема акта већег степена сложености за потребе органа града, 

организује јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку припреме нацрта аката и 

одлука из своје надлежности,   доноси   правилнике,   упутства   и друга акта којима се детаљније 

уређује поступање запослених у Управи, прати спровођење градских одлука из области финансија и 

покреће иницијативе за измену прописа и аката Скупштине града,  управља рачуноводственим 

информационим системом; утврђује предлог захтева Министарству финансија за одобрење 

фискалног дефицита изнад 10 посто текућих прихода, одобрава потписом по потреби решења и 

друга акта које Управа доноси у управном поступку, врши и друге послове који су му законом, 

Статутом и другим актима града стављени у надлежност и одговара за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова Градском већу. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским  студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање пет година 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

А.   СЛУЖБА ТРЕЗОРА 

 

1. Радно место – Шеф службе трезора 

 

Звање: самостални саветник                                                                    Број службеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад службe, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад запослених у служби; обавља најсложеније финансијско-материјалне 

послове из надлежности службе, обавља послове везане за информациони систем Управе за трезор 

за контролу извршења буџета јединица локалне самоуправе – КИБЈЛС; одговара за благовремено, 

законито и правилно обављање послова из делокруга рада службе; учествује у припреми нацрта 

Одлука о буџету, ребалансу, привременом финансирању; учествује у анализи предлога 

финансијских планова буџетских корисника, врши мониторинг и евалуацију финансијских планова 

по програмској методологији; обавештава буџетске кориснике о одобреним расположивим 

апропријацијама; припрема акта за промену (преусмеравање) апропријације и коришћење буџетске 

резерве; учествује у изради квота и разматра захтев за измену квоте и приговоре на одобрене квоте; 

координира извршавање буџета; оверава главну књигу; врши интерну контролу рачуноводствених 

исправа и предузима остале контролне поступке и процедуре; сачињава обједињени ИОС; учествује 

у преговорима о задуживању; саставља годишњи рачун директних корисника и информације о 

годишњим рачунима; врши израду консолидованог завршног рачуна; одговоран је за чување 

пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја и присуствује уништењу 

истих којима је прошао прописани рок чувања; прати прописе и измене закона и друге послове по 

налогу начелника управе.  
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Услови: Стечено високо образовање из научне области eкономске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање пет година 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).  

 

 

2. Радно место – главни контиста главне књиге трезора 

 

Звање: Саветник                                                                                         Број службеника: 2 

 

Опис послова: У процесу књижења врши рачунску и логичку контролу захтева за плаћање 

примљених од стране директних корисника; врши контролу пратеће документације уз налог за 

плаћање и предузима радње за отклањање при томе уочених недостатака; обавља послове који се 

односе на књижење расхода и издатака; прихода и примања на основу извода рачуна за извршење 

буџета града Чачка и на основу појединих аналитичких извода уплатних рачуна; врши свакодневна 

сравњења и спровођење налога за исправку књижење у складу са Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и Контним планом за буџетски систем; врши месечно сравњење 

извршених расхода и остварених прихода са подацима из платног промета Управе за трезор; ажурно 

и уредно води главну књигу трезора и помоћне књиге по свим буџетским класификацијама, врши 

сравњења са помоћним књигама; усклађује евиденције са буџетским корисницима, добављачима и 

Управом за трезор, врши сравњење и усклађивање аналитичких евиденција  

са добављачима и купцима и припрема нацрт ИОС-а; оверава дневник; обавља послове везане за 

информациони систем Управе за трезор за контролу извршења буџета јединица локалне самоуправе 

– КИБЈЛС; припрема финансијски извештај директних корисника; обавља послове који претходе 

изради консолидованог завршног рачуна и учествује у припреми завршног рачуна консолидованог 

рачуна трезора локалне власти; израђује извештаје о оствареним приходима и извршеним 

расходима; Двапут месечно (5.ог и 20.ог) израђује извештај стања наменских средстава директних и 

индиректних корисника буџета града, спроводи интерне контролне поступке и процедуре; иницира 

измене интерних рачуноводствених аката и друге послове по налогу шефа службе и начелника 

управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области eкономске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

 

3. Радно место – помоћни контиста главне књиге трезора 

 

Звање: Млађи саветник                                                                             Број службеника: 1 

 

Опис послова: У процесу књижења врши рачунску и логичку контролу захтева за плаћање 

примљених од стране директних корисника; врши контролу пратеће документације уз налог за 

плаћање и предузима радње за отклањање при томе уочених недостатака; обавља послове који се 
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односе на књижење расхода и издатака; прихода и примања на основу извода рачуна за извршење 

буџета града Чачка и на основу појединих аналитичких извода уплатних рачуна; врши свакодневна 

сравњења и спровођење налога за исправку књижење у складу са Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и Контним планом за буџетски систем; врши месечно сравњење 

извршених расхода и остварених прихода са подацима из платног промета Управе за трезор; ажурно 

и уредно води главну књигу трезора и помоћне књиге по свим буџетским класификацијама, врши 

сравњења са помоћним књигама; усклађује евиденције са буџетским корисницима, добављачима и 

Управом за трезор, врши сравњење и усклађивање аналитичких евиденција са добављачима и 

купцима и припрема нацрт ИОС-а; оверава дневник; израђује извештаје о оствареним приходима и 

извршеним расходима; спроводи интерне контролне поступке и процедуре и друге послове по 

налогу шефа службе и начелника управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским  студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, завршен 

приправнички стаж  или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе, органима градских општина, или у службама и 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и 

градске општине према посебном закону, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, 

MS office paket). 

 

 

4. Радно место за нормативно правне послове 

 

Звање: Саветник                                                                                         Број службеника: 1 

 

Опис послова: Припрема нацрте општих и појединачних аката у области припреме и 

извршења буџета, јавног задуживања, рачуноводства, буџетског и трезорског пословања; прати  

усклађеност  нормативних  аката  из делокруга Управе са позитивним прописима; оцењује и даје 

мишљење о правној основаности предложених расхода и издатака у процесу припреме буџета и 

ребаланса; ради на извршењу буџета или финансијског плана и састављању рачуноводствених 

извештаја; учествује у анализи предлога финансијских планова; учествује у изради образложења 

одлука и других аката из надлежности Управе; даје   мишљење на акте којима се преузимају 

обавезе; учествује у састављању уговора; прати, анализира и проучава нову законску регулативу из 

области буџетског система и финансирања јавног сектора; води матичну евиденцију за лица која су 

ван радног односа код послодавца (пријаве и одјаве), стара се о усклађености општих аката са 

законима, прати и проучава извршавање закона и других прописа везаних за буџетско и трезорско 

пословање, обавља секретарске, сложеније административно – техничке и документационо – 

евиденционе послове, поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

које су у надлежности Градске управе за финансије, води евиденцију о радном времену запослених 

у Управи, евидентира пристиглу пошту за Управу и одговара за њено завођење и отпремање и 

обавља друге послове по налогу шефа службе и начелника управе. 

 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним 

академским  студијама  у  обиму  од  најмање  240 ЕСПБ,   мастер   академским   студијама,   

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
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специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

Б. СЛУЖБА БУЏЕТА 

 

1. Радно место: Шеф службе буџета  

 

Звање: Самостални саветник                                                                   Број службеника: 1  

 

Опис послова: Шеф службе обавља најсложеније финансијско-материјалне послове из 

надлежности службе, организује, обједињава и усмерава рад у оквиру Службе, координира и 

надзире рад запослених у служби. Учествује у изради нацрта Упутства буџетским корисницима за 

припрему буџета и финансијских планова, разматра захтеве буџетских корисника у поступку израде 

буџета, анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством, даје 

мишљшење о усаглашености обима средстава из упутства, оцењује усаглашеност предлога 

финансијских планова са Упутством Министарства, Стратегијом развоја града, планом капиталних 

инвестиција и другим актима. Припрема нацрт одлука о буџету, ребалансу, привременом 

финансирању и завршном рачуну. Врши израду финансијских планова директних корисника, 

координира извршавање буџета, одобрава преконтролисане захтеве за плаћање и трансфер 

средстава, врши интерну контролу рачуноводствених исправа и предузима остале контролне 

поступке и процедуре. Припрема периодичне (шестомесечни, деветомесечни) извештаје Градском 

већу, учествује у састављању годишњег завршног рачуна директних корисника и консолидованог 

рачуна трезора и форми информације. Припрема и одобрава извештаје за надлежна министарства и 

органе града, прати спровођење градских одлука из области финансија, учествује у припреми аката 

већег степена сложености за потребе органа града. Врши електронско плаћање. Одговара за 

благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга рада службе, пружа потребну 

стручну помоћ извршиоцима и распоређује послове на непосредне извршиоце, врши надзор и 

предузима мере за обезбеђивање извршавања послова службе, прати прописе и измене закона и 

друге послове по налогу начелника Управе.  

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање пет година 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

 

2. Радно место: Аналитичар буџета  

 

Звање: Самостални саветник                                                                   Број службеника: 1  

 

Опис послова: Обавља аналитичке послове припреме буџета, пројекције прихода, примања, 

расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета града. Учествује у 

изради нацрта Упутства буџетским корисницима за припрему буџета и финансијских планова, 

разматра захтеве буџетских корисника у поступку израде буџета, анализира и оцењује усаглашеност 

предлога финансијских планова са упутством. Учествује у припреми нацрта одлуке о буџету, 

ребалансу и привременом финансирању, уз поштовање јединствене буџетске класификације. 

Анализира захтеве за додатно обезбеђење средстава током буџетске године, врши праћење и 
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анализу прописа и аката који утичу на приходе и расходе буџета, стара се о поштовању буџетских 

процедура, планира и прати реализацију подстицаја јавних инвестиција и буџета и донација, прати 

буџетску ликвидност готовинских токова у оквиру планова за извршење. Учествује у изради 

периодичних извештаја (месечни, шестомесечни и деветомесечни извештај) и завршног рачуна, 

припрема извештаје према државним органима, међународним институцијама и локалним органима 

власти, учествује у мониторингу остварења индикатора програма, програмских активности и 

пројеката; учествује у евалуацији остварења програмских циљева, прати прописе и измене закона и 

друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.  

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање пет година 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).  

 

3. Радно место – за послове реализације и праћења финансијских планова капиталних 

инвестиција  

 

Звање: Саветник                                                                                          Број службеника: 1  

 

Опис послова: Обавља послове реализације и праћења финансијских планова капиталних 

инвестиција на нивоу локалне самоуправе. Прати и евидентира исплате по привременим и окончане 

ситуације по закљученим уговорима, а у складу са планом капиталних инвестиција, прави налоге у 

ликвидатури. Учествује у изради плана капиталних инвестиција и његовој измени приликом 

доношења одлуке о буџету, ребалансу и/или привременом финансирању. Води евиденцију 

примњених меница, гаранција и осталих инструмената обезбеђења уговора са аспекта њихове 

рочности. Врши сравњење са главном књигом трезора и израду извештаја за потребе надлежних 

органа. Обавља интерну финансијску контролу, учествује у изради периодичних извештаја 

(месечни, шестомесечни и деветомесечни извештај), припрема податке за израду годишњег рачуна 

и учествује у састављању годишњег рачуна директних корисника и консолидованог рачуна трезора 

и изради информација о годишњим рачунима. Учествује у изради финансијских планова директних 

корисника, кроз унос у апликацију за израду Одлуке о буџету и/или ребалансу. Стара се по 

поштовању законских прописа у вези са Законом о буџетском систему и Законом о порезу на додату 

вредност и других прописа који су неопходни за рад. Стара се о благовременом измирењу обавеза 

по регистрованим фактурама у Централном регистру фактура. Обавља послове скенирања и 

архивирања документације у посебној апликацији за чување документације. Врши електронско 

плаћање у одсуству шефа Службе. У случају одсуства службеника распоређеног на радном месту  

извршиоца за финансијске послове, обавља и реализује послове тог радног места. Обавља пословну 

комуникацију са добављачима, извођачима радова, надлежним руководиоцима из Одсека за јавне 

набавке, прати прописе и измене закона и друге послове по налогу шефа службе и начелника 

управе.  

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).  
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4. Радно место – Извршилац за финансијске послове  

 

Звање: Саветник                                                                                         Број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља финансијске, стручне и оперативне послове из дела трошења 

средстава из Програма: Заштите животне средине (изузев средстава за финансирање послова 

Управљања отпадним водама-канализација), Комуналног програма у оквиру Финансијског плана 

ДБК- Градска управа за финансије (изузев средстава за финансирање Управљања и снабдевања 

водом за пиће), Урбанизма и просторног планирања у оквиру Финансијског плана ДБК-Градска 

управа за урбанизам. Врши исплату за медијске куће и јавна гласила, Црвеном крсту, политичким 

странкама, за програмску активност- Просторно и урбанистичко планирање-ЈП “Градац” Чачак, 

програмску активност- Стамбена подршка – „Градска стамбена агенција“ Чачак. Врши припрему 

програма за Градско веће и реализацију средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима. Учествује у изради финансијских планова директних корисника, кроз унос 

у апликацију за израду Одлуке о буџету и/или ребалансу. Обавља интерну финансијску контролу, 

припрема налоге за плаћање и врши њихову реализацију, врши израду захтева за пренос средстава 

по економској класификацији за одговарајуће апропријације, прави налоге у ликвидатури. Саставља 

финансијске извештаје о извршеним расходима и издацима, учествује у изради периодичних 

извештаја (месечни, шестомесечни и деветомесечни извештај) и завршног рачуна, припрема 

извештаје према државним органима, међународним институцијама и локалним органима власти. 

Стара се по поштовању законских прописа у вези са Законом о буџетском систему и Законом о 

порезу на додату вредност и других прописа који су неопходни за рад. Стара се о благовременом 

измирењу обавеза по регистрованим фактурама у Централном регистру фактура. Обавља послове 

скенирања и архивирања документације у посебној апликацији за чување документације. 

Испоставља рачуне купцима за разграничење заједничких трошкова и друге услуге и сравњује 

потраживања и уплате са Службом трезора. У одсуства службеника распоређеног на радном месту 

за послове реализације и праћења финансијских планова капиталних инвестиција, обавља и 

реализује послове тог радног места. Обавља пословну комуникацију са корисницима и 

добављачима, прати прописе и измене закона и друге послове по налогу шефа службе и начелника 

управе.  

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket).  

 

5. Радно место за послове реализације и праћења финансијских планова индиректних 

корисника  

 

Звање: Млађи саветник                                                                             Број службеника: 1  

 

Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу улазних фактура директних и индиректних 

корисника, контролише исправност документације, обавља интерну финансијску контролу, 

припрема налоге за плаћање и реализацију. Врши израду захтева за пренос средстава по екомомској 

класификацији за одговарајуће апропријације, саставља финансијске извештаје о извршеним 

расходима и издацима. Припрема акта за коришћење средстава сталне и текуће буџетске резерве 
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припрема извештаје за потребе надлежних органа о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске 

резерве. Обавља финансијске, стручне и оперативне послове из дела трошења средстава Туристичке 

организације Чачак, прави налоге у ликвидатури. Стара се по поштовању законских прописа у вези 

са Законом о буџетском систему и Законом о порезу на додату вредност и других прописа који су 

неопходни за рад. Стара се о благовременом измирењу обавеза по регистрованим фактурама у 

Централном регистру фактура. Обавља послове скенирања и архивирања документације у посебној 

апликацији за чување документације. Врши сравњење са главном књигом трезора, обавља и друге 

послове по налогу шефа службе и начелника управе.  

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским  студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, завршен 

приправнички стаж  или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономне 

покрајине  и јединице локалне самоуправе, органима градских општина, или у службама и 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и 

градске општине према посебном закону, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, 

MS office paket). 

 

6. Радно место за послове припреме, обраде и плаћања документације за директне буџетске 

кориснике– ликвидатор  

 

Звање: Виши референт                                                                               Број службеника: 1  

 

Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу улазних фактура директних корисника 

градске управе, врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске 

документације и рачуноводствених исправа, обавља интерну финансијску контролу, припрема 

налоге за пренос на основу Одлуке о буџету. Прати и евидентира исплате по закљученим 

уговорима, врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске 

документације и рачуноводствених исправа. Доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и 

потписану материјално-финансијску документацију, припрема налоге за пренос средстава на основу 

Одлуке о буџету, стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама, прави 

налоге у ликвидатури, врши комплетирање извода и документације на основу које је извршено 

плаћање и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе. Припрема копије фактура за 

испоставље рачуна купцима за разграничење заједничких трошкова. Обавља послове одлагања 

документације, скенирања и архивирања у посебној апликацији за чување документације. Стара се о 

благовременом измирењу обавеза по регистрованим фактурама у Централном регистру фактура.  

 

Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни стручни 

испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows 

Operativni sistemi, MS office paket). 

 

7. Радно место за послове припреме и обраде документације – ликвидатор  

 

Звање: Млађи референт                                                                             Број службеника: 1  

 

Опис послова: Прима и заводи рачуне у књигу улазних фактура директних корисника 

градске управе, врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске 
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документације и рачуноводствених исправа, обавља интерну финансијску контролу, припрема 

налоге за пренос на основу Одлуке о буџету. Стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним 

апропријацијама, врши израду Захтева за пренос средстава по економској класификацији за 

одговарајуће апропријације, прави налоге у ликвидатури, врши комплетирање извода и 

документације на основу које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања по профактурама, 

прати и евидентира исплате по закљученим уговорима. Врши сравњење са главном књигом трезора. 

Обавља послове одлагања документације, скенирања и архивирања у посебној апликацији за чување 

документације. 

Стара се о благовременом измирењу обавеза по регистрованим фактурама у Централном регистру 

фактура. Обавља и друге послове по налогу шефа службе и начелника управе.  

 

Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни стручни 

испит, завршен приправнички стаж, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS 

office paket).  

 

 

В. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА 

 

1. Радно место – Шеф службе рачуноводства 

 

Звање: самостални саветник                                                                     Број службеника: 1 

 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад службе, пружа стручна упуства, кординира 

рад запослених, обавља најсложеније финансијско материјалне послове из надлежности службе, 

припрема анализe и извештајe за надлежна министарства о расходима зa плате и накнаде за све 

буџетске кориснике, учествује у припреми програма и планова који служе као стручна основа за 

остваривање, утврђивање и спровођење послова у области рада службе, предлаже и даје мишљење о 

потребним мерама за ефикасан и успешан рад службе, обавља редовну пословну комуникацију и 

сарадњу са ресорним министарствима у циљу делотворног преноса информација који служе за 

остваривање циљева рада запослених, прати законске прописе и акате које доноси Влада и упознаје 

запослене са применом прописа и општих аката, учествује у припреми аката већег степена 

сложености за потребе праћења прописа из области буџетског финансирања и финансирања плата и 

накнада за запослене, стара се о ажурирању базе и свеобухватности података о запосленима који су 

неопходни за обрачун, израђује финансијске извештаје о извршеним расходима и издацима, 

одговара за благовременост, законитост и правилност рачуноводствених исправа, разматра захтеве 

са требовањима са пратећом документацијом за исплату плата, накнада и осталих примања по 

економској класификацији и апропријацијама опредељених у буџету за директне кориснике, врши 

интерну контролу пратеће документације и преузима контролне поступке и процедуре, одговоран је 

за рачуноводствене исправе и требовања за расходе по наменама, израђује финансијске планове, 

врши контролу наменског трошења буџетских средстава, припрема извештаје о утрошеним 

средствима за плате, накнаде и друге расходе лица којима се исплаћују накнаде и доставља их 

надлежним министарствима, организује и непосредно извршава послове платног промета – 

електонског плаћања, детаљније прати и уређује поступање запослених у свом раду и 

самосталности, учествује у изради буџета, планира средстава за примања запослених. Прати и прави 

годишње извештаје о раду службе, стара се о правилном распореду послова запослених кроз израду 

плана и програм рада службе, контролише рад и врши тромесечно оцењивање службеника и пружа 

стручну помоћ у раду и извршава друге задатке по налогу начелника. 
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Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање пет година 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

 

2. Радно место – Послови финансијског извештавања 

 

Звање: саветник                                                                                           Број службеника: 1 

 

Опис послова: Врши студијско аналитичке послове, послове који су прецизно одређени са 

утврђеним методама рада и поступака у припреми финансијских извештаја и информација, обавља 

послове месечног уноса и овере података у Регистар запослених, изабраних и именованих лица, 

лица ангажованих по основу уговора и преко студентских и омладинских задруга и податке о 

примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у локалној самоуправи за 

директне буџетске кориснике и врши проверу податка за индиректне кориснике буџетских 

средстава, одговоран је за исказивање тачних података у регистру, преузимање података од 

индиректних корисника буџета града, прати извршење планираних средства на одговарајућим 

економским класификацијама, врши обраду и евидентирање расхода по наменама, ради потребне 

месечне и периодичне извештаје за потребе управе, врши обрачун солидарне помоћи за лечење 

запослених и чланова уже породице, обрачун јубиларних награда и отпремнина, обрачун накнада за 

лица ангажована у цивилној заштити, стара се о ажурности и исправности евиденција о исплаћеним 

платама и накнадама за запослене и лица која нису у радном односу, учествује у анализирању и 

реализацији праћења извршења расхода буџета и контролу наменског трошења средстава за плате 

запослених уз праћење законских прописа и аката које доноси Влада, пружање савета и 

прикупљање или размену битних информација за пословне комуникације унутар органа и изван 

органа,  учествује у припреми нацрта плана буџета и предлога планираних средстава за плате и 

накнаде, прати примену норматива и стандарда трошења  и наменско извршавање одобрених 

апропријација за разна давања запосленима и врши сравњење и усклађивање аналитичке евиденције 

свих исплата, активно сарађује са директним и индиректним корисницима буџета за израду 

месечног извештавања о планираним и извршеним расходима у буџетима јединица локалне власти 

директних и индиректних корисника, месечно извештавање о утрошеним средствима за плате, 

отпремнине, јубиларне награде, и броја запослених по изворима финансирања који се месечно 

достављају на прописаним обрасцима (ПЛ-1, ПЛ-2), Министарству финансија, саставља 

финансијске извештаје о исплаћеним платама, доприносима и порезима и доставља их статистици, 

саставља пореске обрасце о зарадама, израђује М4 обрасце о годишњим исплатама плата и 

доприноса за стаж осигурања за запослене и ангажоване по уговорима о привременим и 

повременим пословима,  води аналитичке књиге са посебним евиденцијама за сваког директног 

корисника буџетских средстава и помоћних књига, врши ажурирање извода са пратећом 

документацијом и сравњење уплаћених пореза и доприноса са пореским картицама које води 

Пореска управа и Фондом за ПИО, обавља редовну пословну комуникација у циљу делотворног 

преноса информација који служе за остваривање циљева свога рада  и рада службе, извршава 

послове платног промета – електонског плаћања, врши интерну контролу у спровођењу трошења 

средстава по апропријацијама по функционалној и економској класификацији, на прописан начин 

одлаже и чува документацију из делокруга свог рада и активно учествује у пословима и радним 

задацима по налогу шефа службе и начелника управе. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

3. Радно место – Економско финансијски послови за обрачун плата и накнада запослених  

 

Звање: саветник                                                                                           Број службеника: 1     

   

Опис послова: Врши студијско аналитичке послове, прецизно одређене послове уз примену 

утврђених метода рада, поступака у припреми извештаја и информација, обавља аналитичке 

послове обрачуна плата и накнада за запослене, врши контролу радних листа по градским управама 

и службама, саставља преглед часова за обрачун плата, врши комплетан обрачун зарада 

именованих, постављених и запослених, припрема налоге у програму плата и непосредно извршава 

послове платног промета – електонског плаћања, стара се о исправности обрачуна плата 

запослених, о обрачуну пореза и доприноса, попуњавању неопходних образаца за исплату истих, 

врши рачунску, формалну и суштинску проверу обрачуна плата и накнада, израђује захтеве за 

пренос средстава по директним корисницима и доставља овлашћеном лицу на оверу и потпис, води 

аналитичку евиденцију и обрачун  трошкова мобилних телефона, прати примену норматива и 

стандарда трошења и наменског извршавања одобрених апропријација за плате запослених, 

контролише и припрема уношење радних листа са евиденцијом о присутности на раду од свих 

директних корисника, уноси обуставе од плата (административне забране, забране за кредите код 

пословних банака, судских и извршитељских решења), води евиденцију обустава, јемства и других 

обустава, врши доставу података о обустављеним кредитима, оверава обрасце за административне 

забране и кредите код банака и врши евиденцију о висини задужености запослених, издаје потврде 

о примањима запослених, израђује картоне зарада, учестује у сравњењу кредитора и оверава ИОС-е, 

врши пријем и контролу дознака за боловање и сравњење са подацима унетим у радне листе, 

припрема захтеве за рефундацију накнаде плате у случају спречености за рад због болести у 

периоду дужем од 30 дана, врши обрачун и исплату боловања преко 30 дана, стара се о ажурности и 

исправности евиденција о исплаћеном боловању преко фондова, врши обрачун и исплату накнаде 

трошкова превоза за долазак на посао и одлазак са посла, учествује у изради буџета, планирања 

средстава за примања запослених, прати прописе из области буџетског финансирања, прати и прави 

годишње извештаје, праћење масе средстава за зараде и накнаде по апропријацијама, врши 

ажурирање извода са пратећом документацијом и сравњење уплаћених пореза и доприноса са 

Пореском управом и Фондом за ПИО, годишње усаглашавање главне књиге са помоћним књигама и 

евиденцијама, врши сравњење и усклађивање аналитичке евиденције, израђује, проверава и 

обједињује извештаје, припрема предлоге за израду буџета за планирана средства за исплату плата и 

накнада, врши интерну контролу у спровођењу трошења средстава по апропријацијама по 

функционалној и економској класификацији, одговоран је за тачно и правилно израчунавање масе 

за плате, прати извршење финансијских планова, обавља редовну пословну комуникацију у циљу 

делотворног преноса информација које служе за остваривање циљева свога рада и рада службе, на 

прописан начин, хронолошки одлаже и чува документацију из делокруга свог рада и активно 

учествује у пословима и радним задацима по налогу шефа службе и начелника управе. 

  
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из области економске 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
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односно на основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама на 

факултету и познавање метода рада, поступка и стручних техника које се стиче радним искуством у 

струци од најмање три године, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању 

сложених стручних проблема стечена знања примене, познавање рада на рачунару (Windows 

Operativni sistemi, MS office paket). 

 

4. Радно место – Економско финансијски послови за обрачун накнада и других примања 

ангажованих лица  

 

Звање: саветник                                                                                           Број службеника: 1                                  

 

Опис послова: Врши студијско аналитичке послове, прецизно одређене послове уз примену 

утврђених метода рада, поступака са јасним оквиром самосталности уз повремени надзор 

непосредног руководиоца, послове који су прецизно одређени са утврђеним методама рада, 

поступака у припреми извештаја и информација, обавља аналитичке послове обрачуна накнада за 

лица ван радног односа, одборника Скупштине града, обрачун накнада за рад чланова комисија и 

радних тела, формираних по решењу Скупштине града, Градоначелника, Градског већа и Градских 

управа. Обавља аналитичке послове обрачуна плата и накнада за запослене, припрема уношење 

радних листа са евиденцијом о присутности на раду од свих директних корисника, уноси обуставе 

од плата (административне забране, забране за кредите код пословних банака, судских и 

извршитељских решења), води евиденцију обустава, јемства и других обустава, послове 

евидентирања и вођења регистра за плате,  врши доставу података о обустављеним кредитима, 

оверава обрасце за административне забране и кредите код банака и врши евиденцију о висини 

задужености запослених, оверава обрасце за административне забране и кредите код банака и врши 

евиденцију о висини задужености запослених,   издаје потврде о примањима запослених, израђује 

картоне зарада, учестује у сравњењу кредитора и оверава ИОС-е, врши пријем и контролу дознака 

за боловање и сравњење са подацима унетим у радне листе, врши обрачун и исплату боловања 

преко 30 дана, врши месечни обрачун Уговора о привременим и повременим пословима за лица која 

су ангажована у Градским управама, води евиденцију закључених уговора, прима месечне 

извештаје о извршеним пословима и обрачун превоза за уговорене послове. Саставља обрасце за 

наведене накнаде, врши обрачун уговора о делу, вештачењу, врши требовање средстава која 

доставља на потпис директним корисницима, врши рачунску, формалну и суштинску проверу 

документације, саставља пратеће обрасце за наведене исплате, потписане и оверене од стране 

одговорних лица, припрема налоге кроз програм ликвидатуре и непосредно извршава послове 

електонског плаћања, на прописан начин одлаже и чува документацију из делокруга свог рада, води 

помоћне евиденције, стара се да сви обрачуни буду у складу са одобреним апропријацијама и 

утврђеним квотама, врши унос података у ликвидатуру, врши израду требовања за исплату и 

доставља надлежним службама на потпис за даље плаћање, врши сравњење уплаћених пореза и 

доприноса са Пореском управом и Фондом за ПИО, врши ажурирање извода са пратећом 

документацијом, помоћне евиденције,  израђује и проверава и обједињује извештаје, учествује у 

изради регистра запослених за све накнаде за које врши обрачун, припрема предлоге за израду 

буџета за планирана средства за исплату накнада, врши планирање и праћење реализације трошења 

средстава из буџета уз месечне извештаје о трошковима истих, врши контролу исправа (уговора, 

наредби, решења), и припрема документацију за обрачун, ажурно и уредно води помоћне књиге о 

исплатама накнада, израђује извештаје о извршеним расходима, спроводи интерне контролне 

поступке и процедуре, сигнализира на евентуалне неправилности и учествује у њиховом 

отклањању, учествује у изради буџета, обавља редовну пословну комуникацију у циљу делотворног 

преноса информација које служе за остваривање циљева свога рада и рада службе, одговара за 
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тачност, експедитивност и ажурност финансијских извештаја и радних задатака и врши  друге 

послове по налогу шефа службе и начелника управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

5. Радно место – Вођење евиденције имовине, опреме и обрачун накнада 

 

Звање: Саветник                                                                                          Број службеника: 1      

  
Опис послова: Вођење евиденције покретних и непокретних ствари у јавној својини 

јединице локалне самоуправе за вршење њихових права и укњижавање у пословне књиге града , 

вођење евиденције директних и индиректних корисника буџета града, укњижавање имовине, 

пословних просторија, имовине школа, јавних предузећа и установа града, води посебну евиденцију 

непокретности у јавној својини коју користи град, с обавезом да податке из евиденције 

непокретности доставља Дирекцији за имовину која води јединствену евиденцију непокретности у 

јавној својини, послове који обухватају широк круг задатака и познавање и примену јединствених 

метода рада, уз прецизно одређене послове са јасним оквиром самосталности уз повремени надзор 

непосредног руководиоца, припремне радње за спровођење пописа имовине и опреме, 

обрачунавање амортизације, вођење и укњижавање нових набавки, задужење и раздужење 

корисника по реверсима, вођење помоћне књиге имовине и опреме, усклађивање стања имовине са 

стварним стањем које се утврђује пописом, на основу одлуке пописне комисије припрема решење о 

расходу и исте расходује по доношењу налога надлежног органа. Врши обрачун дневница за 

службена путовања у земљи и иностранству за запослене, учествује у изради регистра запослених за 

сва накнаде за које врши обрачун, обавља аналитичке послове обрачуна плата и накнада за 

запослене, врши месечни обрачун Уговора о привременим и повременим пословима за лица која су 

ангажована у Градским управама, води евиденцију закључених уговора, прима месечне извештаје о 

извршеним пословима и обрачун превоза за уговорене послове,врши обрачун солидарне помоћи за 

лечење запослених и чланова уже породице, обрачун јубиларних награда и отпремнина, обрачун 

накнада за лица ангажована у цивилној заштити, и друге послове по налогу шефа службе и 

начелника управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области eкономске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање три године 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

6. Радно место – Послови за обрачун других примања  

 

Звање: млађи саветник                                                                              Број службеника: 1 

 

Опис послова: Oбавља аналитичке послове месечног обрачуна накнада по основу Уговора о 

привременим и повременим пословима за лица која су ангажована у Грардским управама, води 
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евиденцију закључених уговора, прима месечне извештаје о извршеним пословима, обрачун 

превоза за уговорене послове, обрачун јубиларних награда и отпремнина, обрачун једнократних 

помоћи за запослене у Градским управама, обрачун једнократних помоћи по решењу 

Градоначелника за лица ван радног односа, води евиденције за све исплате и обрачуне, сравњује са 

изводом, обавља интерну финансијску контролу, контролише исправност и тачност обрачуна, 

саставља финансијске извештаје, стара се да сва плађања буду у складу са одобреним 

апропијацијама и утврђеним квотама, израђује и проверава и обједињује извештаје, учествује у 

изради регистра запослених за сва примања за која врши обрачун, припрема предлоге за израду 

буџета за планирана средства за исплату накнада, врши планирање и праћење реализације трошења 

средстава из буџета врши ажурирање извода са пратећом документацијом и сравњење уплаћених 

пореза и доприноса са Пореском управом и Фондом за ПИО, врши кординацију са Фондом ПИО у 

вези праћења исплаћених накнада (обрасци МУН) за исплате одборницима и члановима разних 

комисија, врши квартално и годишње усаглашавање главне књиге са помоћним књигама и 

евиденцијама, обавља редовну пословну комуникацију у циљу делотворног преноса информација 

које служе за остваривање циљева свога рада и рада службе и друге послове по налогу шефа службе 

и начелника управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским  студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, завршен 

приправнички стаж или најмање пет годинa проведених у радном односу у органима аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе, органима градских општина, или у службама и 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и 

градске општине према посебном закону, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, 

MS office paket). 

 

7. Радно место – Обрачун накнада и једнократних помоћи за лица ван радног односа  

 

Звање: Виши референт                                                                               Број службеника: 1  
  

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послова који 

обухватају широк круг задатака и познавање и примену једноставних метода рада и поступака за 

самостални рад уз привремени надзор непосредног руководиоца, припрема потребну документацију 

и врши израду кроз програм ликвидатуре обрачуна накнада за чланова Градског већа, обрачун 

накнаде за заменика председника Скупштине града, врши исплате једнократних новчаних помоћи за 

новорођену децу, исплату финансијске помоћи за вантелесну оплодњу, исплату једнократних 

помоћи по решењу Градоначелника, обрачун уговора о делу, уговора о вештачењу,  врши 

ажурирање извода са пратећом документацијом и сравњење уплаћених пореза и доприноса са 

Пореском управом и Фондом за ПИО, месечно вођење регистра о свим појединачним исплатама, 

састављање и подношење извештаја о исплаћеним накнадама и једнократним помоћима и 

попуњавање осталих образаца који се односе на накнаде, састављање пореских образаца и 

достављање надлежним службама, израда захтева-требовања за пренос средстава за исплате, 

комуникација углавном унутар уже унутрашње јединице ради прикупљања или размене 

информација на прописан начин, одлаже и чува документацију из делокруга свог рада  води 

помоћне евиденције, стара се да сви обрачуни буду у складу са одобреним апропријацијама и друге 

послове по налогу шефа службе и начелника управе. 
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Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни стручни 

испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni 

sistemi, MS office paket). 

 

Г.    ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

1. Радно место – Шеф  финансијске  службе месних  заједница 

 

Звање: Самостални саветник                                                                    Број службеника: 1 

 

Опис послова: Шеф финансијске службе руководи и организује рад Службе, обезбеђује 

ефикасно и законито обављање послова из делокруга Службе, прати прописе и организује 

припремне радње и осмишљава начин спровођења нових прописа. Стара се о правилном распореду 

послова, пуној запослености радника и испуњавању радних обавеза и   спроводи мере (корективне и 

превентивне) у циљу њихове оптимизације,  пружа  стручну  помоћ извршиоцима. Даје процену 

прихода и примања, расхода   и   издатака   за   све   месне   заједнице, израђује предлоге 

финансијских планова месних заједница и прати њихово извршавање.  Саставља предлоге решења 

за захтеве за пренос средстава са апропријација које то захтевају, контролише Захтеве за пренос 

средстава месних заједница, израђује     извештаје, информације и друге материјале из делокруга 

рада Службе. Саставља периодичне и годишње завршне   рачуне за све месне заједнице. Координира 

у пословима везаним за  контролу месних заједница од стране Буџетске инспекције и Интерне 

ревизије. Обавља све послове за несметано функционисање службе и друге послове по налогу 

начелника управе. 

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, најмање пет година 

радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

2. Радно место – Финансијски послови капиталних инвестиција 

 

Звање: Млађи саветник                                                                             Број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља послове вођења и ажурирања база података за потребе: aнализе и 

израде финансијких извештаја, за потребе израде планова капиталних инвестиција, за потребе 

других служби ГУ за финансије, за потребе председника савета  месних  заједница  и  грађана 

месних заједница, за потребе Службе за јавне набавке у вези капиталних инвестиција, за потребе 

Регистра   за   измирење   новчаних   обавеза,   за потребе евиденције имовине месних заједница. 

Самостално израђује извештаје о финансијском пословању месних заједница, периодичне 

(кварталне)  извештаје о приливу и трошењу средстава самодоприноса, врши сравњење са главном 

књигом трезора, припрема податке за кварталне извештаје месних заједница за Управу за јавне 

набавке, саставља и спроводи захтеве за пренос средстава самодоприноса (ликвидатура 

самодоприноса). Прати и контролише извршење планова капиталних инвестиција, аналитички 

прати прилив и трошење средстава самодоприноса, прати поштовање  примене Одлука о завођењу 

самодоприноса и прати извршење финансијског плана за раздео самодоприноса. Води евиденцију 

имовине и опреме, води евиденцију нових набавки, обрачунава амортизацију, врши усклађивање 
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стања имовине са стањем које се утврђује пописом. Учествује у изради годишњих завршних рачуна 

за месне заједнице и обавља друге послове по налогу шефа службе и начелника управе. 

Услови: Стечено високо образовање из области економске 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, завршен приправнички стаж или најмање 

пет годинa проведених у радном односу у органима аутономне покрајине и јединице локалне 

самоуправе,  органима  градских  општина,  или у службама и организацијама које оснива надлежни 

орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе  и градске  општине  према  посебном 

закону, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

 

3. Радно место – Ликвидатор 

 

Звање: Виши референт                                                                               Број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља самосталну израду захтева за пренос средстава са буџета на рачуне 

месних заједница. Обавља контролу   рачунске, формалне и суштинске исправности материјално 

финансијске документације и рачуноводствених исправа које прате захтев за пренос средстава. 

Врши контролу комплетности документације која прати захтев за пренос средстава. Саставља налоге 

за пренос средстава са буџета града на рачуне месних заједница, као и налогe за плаћање обавеза 

месних заједница. Стара се да сва плаћања буду у складу  са  одобреним  апропријацијама  и 

утврђеним квотама. Израђује фактуре за купце месних заједница (на основу уговора о закупу). 

Одлаже документацију. Обавља пословну комуникацију са председницима савета и повериоцима 

месних заједница у вези плаћања свих обавеза месних заједница. Обавља друге послове по налогу 

шефа службе и начелника управе. 

Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни стручни 

испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows Operativni 

sistemi, MS office paket). 

 

4. Радно место – Књиговођа 

 

Звање: Виши референт                                                                              Број службеника: 1 

 

Опис послова: Обавља књижење прихода и примања, расхода и издатака  месних заједница 

на основу финансијске документације у главним књигама месних заједница. Обавља послове 

контирања за све месне заједнице. Врши комплетирање извода и документације на основу које је  

извршено  плаћање  и  врши  одлагање    и архивирање документације. Контролише 

документованост и врши сравњење спроведених књижења. Обавља послове књижења у главној 

књизи трезора за све пословне промене месних заједница. Води помоћне књиге и евиденције за 

месне заједнице. Врши сравњење помоћних књига са главним књигама месних заједница и главних 

књига месних заједница са главном књигом трезора.  Учествује  у  сравњењу  и  усклађивању 

аналитичких евиденција са добављачима и купцима. У пословној комуникацији даје финансијске  

податке  председницима  савета месних заједница и грађанима. Обавља друге послове по налогу 

шефа службе и начелника управе. 

 

Услови: Средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни стручни 

испит, најмање 5 година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (Windows 

Operativni sistemi, MS office paket). 
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5. Финансијско–рачуноводствени аналитичар 

 

Звање: Млађи саветник                                                                             Број службеника: 1 

 

Опис послова: даје процену прихода месних заједница-учешће грађана,  учествује у изради 

предлога финансијских планова месних заједница, обавља послове уноса одобрених апропријација 

и промена апропријација у рачуноводствени програм,  води помоћну књигу за приходе и друге 

помоћне књиге, врши сравњење помоћних књига са главном књигом трезора, учествује у изради 

годишњих финансијских извештаја  месних заједница, консолидује годишње финансијске 

извештаје  свих месних заједница за потребе израде консолидованог годишњег финансијског 

извештаја за град ,  прати прописе и законе из делокруга свог посла. Прати и контролише извршење 

финансијских планова месних заједница, прати измирење доспелих обавеза месних заједница у 

смислу поштовања рокова измирења новчаних обавеза законском року, прати и контролише тачност 

поднетих захтева за потребе преноса средстава за месне заједнице, врши унос сачињених захтева за 

пренос у рачуноводствени програм и прави налоге у ликвидатури, скенира и архивира захтеве и 

пратећу документацију, врши електронска плаћања. Врши обрачун и исплату плата за запослене 

раднике у месним заједницама, врши контролу исправности и комплетности документације за 

обрачун, врши обрачун и исплату других примања физичких лица, врши обрачун и плаћање пореза 

на сва примања физичких лица, саставља и електронски шаље пореске обрасце за обрачун плата и 

осталих примања, уноси и оверава податке о обрачуну у „Регистар запослених“, врши сравњење 

обрачуна и исплате са ПУРСом, месечно извештава о утрошеним средствима за плате и броју 

запослених по изворима финансирања на прописаним обрасцима (ПЛ-1,ПЛ-2), сарађује са другим 

службама ГУ за финансије и доставља им тражене податке. Одговара начелнику и шефу службе  за 

квалитетно обављање свих послова из делокруга свог посла. 

 

 Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним 

академским  студијама  у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 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, завршен 

приправнички стаж или најмање пет годинa проведених у радном односу у органима аутономне 

покрајине и јединице локалне самоуправе,  органима  градских  општина,  или у службама и 

организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе  и 

градске  општине  према  посебном закону, познавање рада на рачунару (Windows Operativni sistemi, 

MS office paket).“ 

 

Члан 4. 

 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

 

 

 

 

 

 



.pAIECETPYTA TA{KA: .{OHOIIIEBE PEIIIEILA O yIIOTPEEI,I CPEACTABA
CTAJIHE EYIJETCKE PE3EPBE

Y oxrupy oBe raqxe AHeBHor pep;1 a HaKoH yBoAHor varratarua Ile6ojnre Eexanuha, fpa,ucxo
ueheje AoHeJro cleAehe

1.

Pf IIIEIbE

L4z cpeAcraBa yrepleuux Og,.ryxonr o 6yuery rpaga tla.rrca za 2020. ro.quHy (.,C;r. ,nucr rpaga
r{aqrca" 6poj 1912019 y 2412020) pa:geo 2. fpa4cxo eehe, rfyHrcunoHiL'rHa x,raclr$araruja 130,
anponpnjaquja 11 . eKoHoMcKa x,racnrf rzrcarluja 499 ",Cpegcraa pe3epBe - Cra,rua 6yuercxa
pe3epBa", H3Bop $nuaHcnpama 0l (I4:,qaqu H3 cpeAcraea 5,n-gera I-paga), f{upexrHll KopHcHHK
6yuercxrx cpercraBa - fpagcxo aehe rpaga tlaqxa, flporpal,r 0602, Onurre yc-rlyre ,'roKalrHe

caMolrlpaBe, rporpaMcKa aKrHBHocr 0602-0010 - Cra"rHa 6yuercra pe3epBa, ogoSpanaj,"-' ce
cpencrBa y u3Hocy ol 1.000.000,00 gnuapa. 3a r.r3MHperbe o6aeesa no r4crrocraBJbeHHM tpamypama
Ha aMe Ha6aexe marepuja,ra H vcnyr-a, y Uu,,:sy [peAy3r.rMarl,a 3aruTHTH]ix Mepa 3a cflper{aBaBe
uupelba Kopoua BHpyca.

Cpegcrea ll3 rar{Ke 1. Pemesa pacnope!.vjy ce Ha anponpujaur.rjy 65. exosonrcra rc.lacu(tuxarlraja
484 - HarcHaAa urere 3a [oBpe.qe HJ.rr{ rr]Terv Hacra-rry ycne.q eneMeHTapHux HenoroAa r.i.jrH Apyrux
npapolHlrx y3poKa, @yuxquoHa,rua rcnacurpuxaquja 130" ITporpavr 0602 Onulle .vcnyre rroKa-qHe

caMoyilpaBe. flporpaucKa aKrr.lBHocr 00 14 Ynpaa"rarbe y BaHpexHHi\r cun'aqujaua, li3Bop

Sllnaucuparsa 01 (u:gauu u::6yuera fpaaa) lupemnu Kopr.rcHHK 6yuercxux cpeAcraBa fpa.acxa
ynpaBa 3a orurre r.r :ajegHuuxe fiociroBe.

O u:npruemy oBor peuelba crapahe ce I'pagcxa yrpaBa:a $nHaHcu-f e.

Oeo peureme o6jaerart,r y ,,C,ryx6euoN,r rrrr4cry rpa4a r{auxa"'.

Mu;ryu To4oponuh o6asecrrio je v"uauoee l-pagutor eeha Ia je og,ry.leuo rro cBHM TaLrKaMa

IHeBHor peAa ocllN{ raqrce I 6. xo"ia je cKxH}'ra ca .rr,HeBHor pexa ceAHHrIe, na je 8. ce4Hurqy fpagcxor netra
3alcrb) ruo 1'' 1 I vacona u 10 nr.rH1,ra.

IPAACKO BEhE
Epoj: 06-18212020-Ill

8. leuevr6ap 2020. rogzne

2.

J.

4.

3anucsur ca 8. ce4uraue fpagcxor seha yceojeH je rra 9. ce,qHHuH I'pagcrcor reha
18612020-lll o.q 18. teuen,I6pa 2020. ro,1rzue.

6poj 06-
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