
 

ГОДИНА LVI БРОЈ 15 
ЧАЧАК  28. јул 

2022. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

 340. 

 На основу члана 22. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 

88/2019) и члана 54. Статута града Чачка („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној  26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ  

БР. 94/2022 ОД 27. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ  

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

покрићу губитка Јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље,  коју је донео 

Надзорни одбор  Јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље, на седници 

одржаној 27. априла 2022. године, бр. 94/2022. 

II 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

  

 

341. 

 На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 31. 

Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за одржавање чистоће и 

пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК  БР. 173/3   

ОД 29. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ  

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

расподели добити ЈКП „Комуналац“ Чачак,  коју је 

донео Надзорни одбор  ЈКП „Комуналац“ Чачак, 

на седници одржаној 29. априла  2022. године, бр. 

173/3. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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342. 

На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 44. став 

2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 22/2016), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној  26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 2564/3  

ОД 29. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

расподели добити ЈКП „Чачак“ Чачак,  коју је 

донео Надзорни одбор  ЈКП „Чачак“ Чачак, на 

седници одржаној 29. априла 2022. године, бр. 

2564/3. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

343. 

На основу члана 54. став 1 тачка 12. 

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

6/2019) и члана 31. став 1. алинеја 1. Одлуке о 

усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа  за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о 

јавним предузећима (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2016),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ СТАТУТА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

измени Статута Јавног комуналног предузећа за 

грејање „Чачак“ Чачак, коју је донео Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа за грејање 

„Чачак“ Чачак, на седници одржаној 20. јуна 2022. 

године, број 3641/2. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

  Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

344. 

На основу члана 54. став 1. тачка 44. 

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

6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 

грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА   

ЈКП „ЧАЧАК“  ЧАЧАК  ЗА 2022. ГОДИНУ 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2022. 

годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ 

Чачак, на седници одржаној 20. јуна 2022. године, 

број 3641/1. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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345. 

 На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 44. став 

2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 22/2016), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БР. 502/3 

ОД 27. АПРИЛА  2022. ГОДИНЕ  

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

расподели добити ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак,  

коју је донео Надзорни одбор  ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак, на седници одржаној 27. априла  

2022. године, бр. 502/3. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

346. 

На основу члана  54.  Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 31. став 

1. алинеја 6.  Одлуке о усклађивању оснивачког 

акта Јавног комуналног предузећа "Паркинг 

сервис" Чачак са Законом о јавним предузећима 

("Сл. лист града Чачка" бр. 22/2016, 8/2019 и 

5/2022) 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 695/2 ОД 28. ЈУНА 

2022. ГОДИНЕ 

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

усвајању извештаја о процени вредности имовине 

и капитала Јавног комуналног предузећа "Паркинг 

сервис" Чачак, коју је донео Надзорни одбор 

Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" 

Чачак, на седници одржаној 28. јуна 2022.  године, 

број 695/2. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 347. 

 На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 44. став 

2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за одржавање зелених 

површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 22/2016 и 20/2018), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БР. 812-1/22 ОД 29. 

АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ  

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

расподели добити ЈКП „Градско зеленило“ Чачак,  

коју је донео Надзорни одбор  ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак, на седници одржаној 29. априла 

2022. године, бр. 812-1/22. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 
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348. 

На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 44. став 

2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа за водовод, одржавање 

чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом 

о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 

22/2016), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 4/2022 

ОД 28. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ  

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

расподели добити ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, коју 

је донео Надзорни одбор  ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци, на седници одржаној 28. априла  2022. 

године, број 4/2022. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 349. 

 На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 33. 

Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве 

„Градац“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БР. 06-04/2022-II  

ОД 29. АПРИЛА  2022. ГОДИНЕ  

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о 

расподели добити ЈП „Градац“ Чачак,  коју је 

донео Надзорни одбор  ЈП „Градац“ Чачак, на 

седници одржаној 29. априла  2022. године, бр. 06-

04/2022-II од 29. априла 2022. године. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 350. 

 На основу члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) 

           Скупштина града Чачка,  на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  

НА ПЛАН РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА 

ЗА ТАЛЕНТЕ ЧАЧАК ЗА ШКОЛСКУ 

2021/2022. ГОДИНУ 

I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада 

Регионалног центра за таленте Чачак за школску 

2021/2022. годину, који је донео Управни одбор 

Регионалног центра за таленте  Чачак,  на седници 

одржаној 17. септембра 2021. године. 

II 

 Ову одлуку објавити у „Службеном  листу 

града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

351. 

На основу члана 35. став 7. и 47a. став 3. 

Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, 

број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 

УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19 - др. закон,  9/20 и 52/21) и члана 54. став 1. 
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тачка 5) Статута града Чачка („Службени лист 

града Чачка“ број 6/19), 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је 

ЗАКЉУЧАК 

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У 

ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

„ЉУБИЋ - КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ 

1. 

У Плану генералне регулације „Љубић - 

Коњевићи“ у Чачку („Службени лист града Чачка“  

број  13/14 и 29/20) врши се исправка техничких 

грешака и то: 

1) У графичком делу Плана, у Плану 

електроенергетске и телекомуникационе инфра–

структуре, Плану термотехничке инфраструктуре 

и Синхрон плану инфраструктуре, бришу се 

планирани водови термотехничке, електроенер–

гетске и телекомуниокационе инфраструктуре са 

катастарских парцела 261/5 и 261/7 обе КО 

Коњевићи.  

Такође, брише се симбол за планирану 

трафо-станицу, а симбол за постојећу трафо-

станицу се враћа на катастарску парцелу 261/4 КО 

Коњевићи. 

    

Слика 1.1: Важећи ПГР – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре 

 

Слика 1.2: Кориговано – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре  

2) У графичком делу Плана, у Плану 

електроенергетске и телекомуникационе инфра–

структуре и Синхрон плану инфраструктуре, 

бришу се планирани водови електроенергетске и 

телекомуниокационе инфраструктуре, на ката–

старским парцелама број 2580/1, 2580/2, 2580/4, 

2581/7 и 2581/8 све КО Чачак.  

 

Слика 2.1: Важећи ПГР – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре  
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Слика 2.2: Кориговано – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре  

      3) У графичком делу Плана, у Плану 

електроенергетске и телекомуникационе инфра–

структуре, Плану термотехничке инфраструктуре 

и Синхрон плану инфраструктуре, коригује се 

траса водова електоенергетске и термотехничке 

инфраструктуре, уз Улицу Љубић – Коњевићи 35.  

      Задржава се планирано вођење 

електроенергетске инфраструктуре границама 

парцела, са северне стране Улице Љубић – 

Коњевићи 35, од Улице Љубић – Коњевићи 72 до 

укрштања са Улицом Љубић – Коњевићи 71, од 

којих се врши корекција, и то тако да 

електроенергетска инфраструктура прелази на 

другу страну улице и води се кроз тротоар са јужне 

стране Улице Љубић – Коњевићи 35, као и кроз 

пешачку стазу, до Државног пута IБ реда, бр. 23.  

      Планирана термотехничка инфраструктура, 

која се води границама парцела са северне стране 

Улице Љубић – Коњевићи 35, се продужава од к.п. 

бр. 155/5 КО Коњевићи, до Улице Љубић – 

Коњевићи 72.   

 Задржава се планирано вођење 

термотехничке инфраструктуре границама 

парцела, са северне стране Улице Љубић – 

Коњевићи 35, од кп. бр. 155/5 до источне границе 

кп. 154/1 обе у КО Коњевићи, од којих се врши 

корекција, и то тако да термотехничка 

инфраструктура прелази на другу страну улице и 

води се кроз пешачку стазу, до Државног пута IБ 

реда, бр. 23. 

 

Слика 3.1: Важећи ПГР – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре 

 

 

Слика 3.2: Кориговано – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре 

4) У графичком делу Плана, у Плану 

електроенергетске и телекомуникационе инфра–

структуре и Синхрон плану инфраструктуре, 

бришу се водови електоенергетске и телекому–

никационе инфраструктуре, на делу кп. бр. 1384/1 

КО Коњевићи, између Улица Љубић – Коњевићи 

37 и Коњевићи 8, као и водови преко кп. бр. 323/2 

КО Коњевићи. 

 

Слика 4.1: Важећи ПГР  – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре 
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Слика 4.2: Кориговано  – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре 

5) У графичком делу Плана, у Плану 

хидротехничке инфраструктуре и Синхрон плану 

инфраструктуре, коригују се водови атмосферске 

канализације преко кп. бр. 777/1 и 800/2 обе КО 

Коњевићи и то тако да се из лејера за планирану 

пребацују у лејер за постојећу атмосферску 

канализацију. Такође, мења се тип линије за лејер 

планиране атмосферске канализације (Line type: 

Continuous се мења у Line type: 

ACAD_ISO03W100), како би била уочљивија 

разлика у приказу између постојеће и планиране 

атмосферске инфраструктуре. 

 

Слика 5.1: Важећи ПГР – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре 

 

Слика 5.2: Кориговано – Извод из карте 

Синхрон план инфраструктуре  

6) У графичком делу Плана, у Плану 

намене површина, Плану саобраћаја, Плану 

урбанистичке регулације са приказом површина 

јавне намене и Спровођењу плана, мења се 

планирана намена на кп. бр. 1801/30 КО Љубић, из 

намене дечији вртић у намену, становање 

средњих густина, регулациона линија и граница 

урбанистичких целина 1.4 и 1.5.  

 

 

Слика 6.1: Важећи ПГР – Извод из карте 

План намене површина 
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Слика 6.2: Кориговано – Извод из карте 

План намене површина 

 У текстуалном делу плана, у поглављу 

2.1.2. Подела на грађевинско и ванграђевинско 

подручје, мењају се површине обухвата јавних и 

осталих површина.  

 У важећем плану стоји: 

- „површине јавне намене обухватају 280,90 ha; 

- површине остале намене обухватају 590,16 ha”. 

 Наведени ставови се мењају и гласе: 

- „површине јавне намене обухватају 281,10 ha; 

- површине остале намене обухватају 589,96 ha”. 

 

 У поглављу 2.1.3.1. Намена простора, у 

табели се мењају површине намена дечијег вртића 

и становања средњих густина, у оквиру зоне 1. 

У важећем плану стоји: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА (m2) 

З О Н А   1 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање средњих 

густина 
347.503,93 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 6.589,46 

 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА (m2) 

З О Н А   1 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање средњих 

густина 
349.040,79 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији вртић 5.052,60 

 

 У поглављу 2.1.4. Површине јавне намене – 

опис локација и попис парцела, из списка 

катастарских парцела опредељених за дечији 

вртић брише се кп. бр. 1801/30 КО Љубић.  

 У поглављу 2.2.11. Очекивани капацитети 

у обухвату Плана генералне регулације, у табели се 

мењају површине намена и бруто развијене 

грађевинске површине за дечији вртић и 

становање средње густине, у оквиру зоне 1, бруто 

развијена грађевинска површина за зону 1, као и 

укупна бруто развијена грађевинска површина. 

У важећем плану стоји: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШ.(m2) 

СПРАТН

ОСТ 
ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   1     

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање 

средњих 

густина 
347.503,93 По+П+2 0,5 1,5 521.255,90 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији 

вртић 
6.589,46 По+П+1 0,3 0,6 3.953,68 

УКУПНО 

ЗОНА 1 
748.777,13    905.041,77 

УКУПНО 9.572.871,20       8.343.686,56 
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Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШ.(m2) 

СПРАТ

НОСТ 
ИЗ ИИ БРГП 

З О Н А   1     

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање 

средњих 

густина 
349.040,79 По+П+2 0,5 1,5 523.561,19 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Дечији 

вртић 
5.052,60 По+П+1 0,3 0,6 3.031,56 

УКУПНО 

ЗОНА 1 
748.777,13    906.424,94 

УКУПНО 9.572.871,20       8.217.136,62 

 

7) У графичком делу Плана, у Плану 

намене површина, Плану саобраћаја, Плану 

урбанистичке регулације са приказом површина 

јавне намене и Спровођењу плана, коригује се 

регулација Улице Љубић – Коњевићи 38, од 

раскрснице са Улицом Љубић – Коњевићи 70, до 

источне границе плана. 

 

Слика 7.1: Важећи ПГР – Извод из карте 

План урбанистичке регулације са приказом  

површина јавне намене 

 

Слика 7.2: Кориговано – Извод из карте 

План урбанистичке регулације са приказом  

површина јавне намене 

 

 У текстуалном делу плана, у поглављу 

2.1.2. Подела на грађевинско и ванграђевинско 

подручје, мењају се површине обухвата јавних и 

осталих површина. 

 

 У важећем плану стоји: 

- „површине јавне намене обухватају 280,90 ha; 

- површине остале намене обухватају 590,16 ha”. 

 

 Наведени ставови се мењају и гласе: 

- „површине јавне намене обухватају 281,10 ha; 

- површине остале намене обухватају 589,96 ha”. 

 

  У поглављу 2.1.3.1. Намена простора, у 

табели се мењају површине намена становање 

малих густина, одбрамбени насип, зеленило уз 

обалу реке и саобраћајне површине, у оквиру зоне 

5.  

У важећем плану стоји: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА (m2) 

З О Н А   5 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање малих густина 399.773,95 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 45.685,42 

Зеленило уз обалу реке 59.929,95 

Друмски, бициклистички 

и пешачки саобраћај 
190.080,10 
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Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА (m2) 

З О Н А   5 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање малих 

густина 
396.249,25 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени насип 39.175,70 

Зеленило уз обалу реке 59.016,01 

Друмски, 

бициклистички и 

пешачки саобраћај 
197.382,45 

 

 У поглављу 2.1.4. Површине јавне намене – 

опис локација и попис парцела, у делу Саобраћајне 

површине - Друмски, бициклистички и пешачки 

саобраћај у К.О. Коњевићи, у списак целих 

катастарских парцела додају се к.п. 437/2, 437/4, 

437/5 и 437/6. У списак делова катастарских 

парцела додају се к.п. 435/4, 435/6, 436 и 437/8, а 

из њега се бришу к.п. 437/2, 437/4 и 437/5. 

 У поглављу 2.1.4. Површине јавне намене – 

опис локација и попис парцела, у делу Водно 

земљиште – Зеленило уз обалу реке у К.О. 

Коњевићи, из списка целих катастарских парцела 

се брише к.п. 437/6. Из списка делова катастарских 

парцела се брише к.п. 437/5. 

 У поглављу 2.2.11. Очекивани капацитети 

у обухвату Плана генералне регулације, у табели се 

мењају површине намена за становање малих 

густина, одбрамбени насип, зеленило уз обалу реке 

и саобраћајне површине, бруто развијена 

грађевинска површина за становање малих 

густина, у оквиру зоне 5, бруто развијена 

грађевинска површина за зону 5, као и укупна 

бруто развијена грађевинска површина. 

 

 

 

У важећем плану стоји: 

НАМЕНА 

ПОВРШИ-

НА 

КОРИШ. 

(m2) 

СПРАТН

ОСТ 
ИЗ 

И

И 
БРГП 

З О Н А   5      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање 

малих густина 
399.773,95 По+П+1 0,35 0,7 279.841,77 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени 

насип 
39.662,45 / / / / 

Зеленило уз 

реку 
62.306,91 / / / / 

Друмски, 

бициклистич-

ки и пешачки 

саобраћај 

190.080,10 / / / / 

УКУПНО 

ЗОНА 5 
1.364.278,42    1.141.794,20 

УКУПНО 9.572.871,20       8.343.686,56 

 

Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

НАМЕНА 

ПОВРШИН

А КОРИШ. 

(m2) 

СПРАТН

ОСТ 
ИЗ 

И

И 
БРГП 

З О Н А   5      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање 

малих густина 
396.249,25 По+П+1 0,35 0,7 277.374,48 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Одбрамбени 

насип 
39.175,70 / / / / 

Зеленило уз 

реку 
59.016,01 / / / / 

Друмски, 

бициклистички 

и пешачки 

саобраћај 

197.382,45 / / / / 

УКУПНО 

ЗОНА 5 
1.364.278,42    1.139.326,91 

УКУПНО 9.572.871,20       8.217.136,62 
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8) У графичком делу Плана, у Плану 

урбанистичке регулације са приказом површина 

јавне намене, мења се грађевинска линија на кп. 

бр. 484/2 КО Коњевићи, односно, линија се спаја 

на делу на ком је постојао прекид. Такође, бришу 

се ознаке за грађевинску линију на кп. бр. 483 КО 

Коњевићи. 

 

Слика 8.1: Важећи ПГР – Извод из карте 

План урбанистичке регулације са приказом  

површина јавне намене 

 

Слика 8.2: Кориговано – Извод из карте 

План урбанистичке регулације са приказом  

површина јавне намене 

 9) У текстуалном делу Плана, у поглављу 

2.2.2.1.3 Становање високих густина 150 – 350 

ст/ха, у оквиру Услова за породично становање, 

тачка VI)  Дозвољена спратност и висина 

објеката, коригује се део текста који се односи на 

спратност објекта.  

 

 У важећем плану стоји: 

„Максимална спратност објеката је:  

- По+П+2+Пк 

-.Максимална дозвољена спратност објеката је 

По+П+2 (три надземне етаже)“. 

 

 Наведени став се мења и гласи: 

- „Максимална спратност објеката је По+П+2“. 

 

 У поглављу 2.2.11. Очекивани капацитети 

у обухвату Плана генералне регулације, у табели се 

мењају спратност, индекс изграђености и бруто 

развијена грађевинска површина за становање 

високих густина, за површину која се односи на 

породично становање, све у оквиру зоне 4, као и 

укупна бруто развијена грађевинска површина за 

зону 4.  

У важећем плану стоји: 

 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШ.(m2) 

СПРАТ

НОСТ 
ИЗ 

И

И 
БРГП 

З О Н А   4      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање 

високих 

густина 

282.068,05 
По+П+

6 
0,4 2,8 789.790,54 

61.803,97 
По+П+

3+Пк 
0,4 2 123.607,94 

209.109,70 
По+П+

2+Пк 
0,6 2,4 501.863,28 

УКУПНО 

ЗОНА 4 
3.161.731,39    3.814.651,12 

УКУПНО 9.572.871,20       8.343.686,56 
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Наведени делови табеле се мењају и гласе: 

 

10) У текстуалном делу Плана, поглавље 

2.2.10.2 Правила за изградњу електоенергетске 

инфраструктуре, додају се правила за изградњу 

трафостаница 35/10 kV. 

Додаје се текст: 

           - „Трафо станица 35/10 kV/kV се гради као 

самостојећи објекат минималних димензија 

9х18m са најмањом димензијом локације од 

35х45m у оквиру које се постављају енергетски 

трансформатори. У објекту се налазе најмање 

две далеководне ћелије и две трансформаторске 

ћелије напона 35 kV и дела простора за 10 kV 

развод. Потребно је обезбедити колски прилаз 

најмањих димензија за приступ камиона. 

            - Објекат ТС 35/10 kV може претрпети 

замену трансформатора, друге опреме и каблова 

другим трансформаторима, одговарајућом 

опремом и кабловима већег капацитета са или без 

промене габарита објекта. 

            Објекти трафостаница ТС 35/10 kV налазе 

се на грађевинској парцели која се ограђује. Ограда 

је метална, минималне висине 1,8m и обавезно се 

уземљује. Минимално растојање од објекта 

трафостанице до ограде износи 2m, а растојање 

објекта трафостанице од суседних објеката који 

не припадају трафостаници је најмање 10m уз 

међусобно одвајање противпожарним зидом. 

            До ТС обезбедити пут ширине најмање 5m. 

Трансформаторска зграда не сме бити са равним 

кровом, а плато на коме се налази 

трансформаторска зграда треба да има добро 

одводњавање.  

           - У комплексу ТС 35/10 kV могу се градити 

и постављати објекти у функцији преноса и 

трансформације напонског нивоа електричне 

енергије-трансформатори, расклопна построје–

ња, сабирнице, конзолни стубови, прихватна поља 

далековода, електроенергетски и телекомуника–

циони водови и сл. Висина ових објеката је 

условљена техничко - технолошким потребама 

ових објеката и целог комплекса и биће одређена 

приликом израде пројекетно-техничке докумен–

тације“. 

 11) У текстуалном делу Плана, коригује се 

поглавље 2.1.6.2 Електоенергетска инфраструк–

тура, и то тако да се брише део текста који се 

односи на изградњу ТС 110/10 кV "Чачак 9" у 

Љубић пољу. 

У важећем плану стоји: 

 „Ради сигурнијег напајања унутар 

конзума, као и повећања поузданости, односно 

обезбеђења напајања у случајевима испада неког 

од трансформатора, осим повећања инсталисане 

снаге постојеће трафостанице 110/x кV "Чачак 2" 

(не припада овом подручју) и оптимизације 

постојећих ТС 35/10 кV, планирана је изградња 

неколико нових ТС 110/10 кV. Jeдна од њих је ТС 

110/10 kV "Чачак 9" у Љубић пољу и ТС 110/10 кV 

"Чачак 4" у Коњевићима на месту садашње ТС 

35/10 кV "Чачак 4". Изградња ове трафостанице 

би увелико допринела трајнијем решењу 

електроенергетске ситуације на подручју овог 

плана“. 

Наведени став се мења и гласи: 

 „Ради сигурнијег напајања унутар 

конзума, као и повећања поузданости, односно 

обезбеђења напајања у случајевима испада неког 

од трансформатора, осим повећања инсталисане 

снаге постојеће трафостанице 110/x кV "Чачак 2" 

(не припада овом подручју) и оптимизације 

постојећих ТС 35/10 кV, планирана је изградња 

новe ТС 110/10 кV, „Чачак 4“ у Коњевићима, на 

месту садашње ТС 35/10 кV „Чачак 4“. Изградња 

ове трафостанице би увелико допринела 

трајнијем решењу електроенергетске ситуације 

на подручју овог плана“. 

2. 

 Овај закључак има правно дејство од дана 

ступања на снагу Плана генералне регулације 

„Љубић - Коњевићи“ у Чачку („Службени лист 

града Чачка“  број  13/14 и 29/20).   

 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА 

КОРИШ.(m2) 

СПРА

ТНОС

Т 

ИЗ 
И

И 
БРГП 

З О Н А   4      

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Становање 

високих 

густина 

282.068,05 
По+П

+6 
0,4 2,8 789.790,54 

61.803,97 
По+П

+3+Пк 
0,4 2 123.607,94 

209.109,70 
По+П

+2 
0,6 1,8 376.397,46 

УКУП

НО ЗОНА 4 
3.161.731,39    3.689.185,30 

УКУПНО     9.572.871,20       8.217.136,62 
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3. 

  Обрађивач планског документа дужан је 

да Градској управи за урбанизам града Чачка 

достави План генералне регулације „Љубић - 

Коњевићи“ у Чачку у два аналогна примерка и 

дигиталном облику, са исправљеним техничким 

грешкама наведеним у овом закључку. 

4. 

  Овај закључак објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 352. 

 На основу члана 57. и 64. став 6. Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(»Службени гласник РС« број 68/15, 41/18, 44/18 - 

др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20), члана 4. став 3. и 13. 

став 1. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 

95/18) и члана 54. став 1. тачка 7) Статута града 

Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/19), 

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА  

И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА  

Члан 1. 

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке 

о јавном линијском градском и приградском 

превозу путника („Службени лист града Чачка“ 

број 29/20) члан 3. став 1. мења се и гласи: 

„Члан 3. 

            Градско веће може, на предлог 

Градоначелника града Чачка,  одлучити да се 

закључи анекс уговора о поверавању обављања 

јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града 

Чачка, закљученог 27.05.2016.г. између града 

Чачка и АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК, којим ће 

се продужити рок на који је уговор закључен,  до 

реализације пројекта јавно - приватног 

партнерства, са истим или делимично измењеним 

осталим одредбама уговора.“ 

Члан 2. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у  »Службеном листу града 

Чачка«. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 353. 

 На основу члана 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, 

95/2018 и 153/2020) у вези члана 99. став 19. 

Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 

9/2020), члана 54. став 1. тачка 20) Статута града 

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

11. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 5/2016, 8/2019 и 27/2021),  

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

o прибављању у јавну својину града Чачка  

к.п. бр. 1637/1 КО Доња Трепча 

I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 

Чачка к.п. бр. 1637/1 КО Доња Трепча, површине 

13114m2, непосредном погодбом од Биљане 

Неговановић из Чачка која је уписана у катастар 

непокретности као носилац права приватне 

својине 1/1, у циљу проширења гробља. 

II На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће са Биљаном Неговановић из Чачка, 

закључити уговор о прибављању у јавну својину 

града Чачка к.п. бр. 1637/1 КО Доња Трепча, у 

року од 30 дана од дана пријема овог решења.  

III Град Чачак је обавезан да уплати 

обрачунату цену грађевинског земљишта у износу 

од 1.544.304,64 динара у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, на текући рачун Биљане 

Неговановић из Чачка. 

IV Уговор о прибављању наведене кат. 

парцеле у јавну својину града Чачка, закључује се 

по претходно прибављеном мишљењу Градског 

правобраниоца. 
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V У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року и у 

случају да Град не исплати утврђену цену у датом 

року, Градска управа за урбанизам ће покренути 

поступак поништења овог решења.  

VI Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 354. 

 На основу члана 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, 

95/2018 и 153/2020) у вези члана 99. став 19. 

Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 

9/2020), члана 54. став 1. тачка 20) Статута града 

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

11. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 5/2016, 8/2019 и 27/2021),  

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

o прибављању у јавну својину града Чачка  

к.п. бр. 1575 КО Бечањ 

I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 

Чачка к.п. бр. 1575 КО Бечањ, површине 5466m2, 

по намени грађевинско земљиште, непосредном 

погодбом од Милана Јеремића из Горњег 

Милановца и Анђелке Јеремић из Београда који су 

уписани у катастар непокретности као носиоци 

права приватне својине у уделу од по ½, у циљу 

проширења постојећег гробља које се налази на 

к.п. бр. 1574 КО Бечањ. 

II На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће са Миланом Јеремићем из Горњег 

Милановца и Анђелком Јеремић из Београда, 

закључити уговор о прибављању у јавну својину 

града Чачка к.п. бр. 1575 КО Бечањ, у року од 30 

дана од дана пријема овог решења.  

III Град Чачак је обавезан да уплати 

обрачунату цену грађевинског земљишта у износу 

од 656.958,54 динара у року од 15 дана од дана 

закључења уговора, на текуће рачуне Милана 

Јеремића из Горњег Милановца и Анђелке Јеремић 

из Београда. 

IV Уговор о прибављању наведене кат. 

парцеле у јавну својину града Чачка, закључује се 

по претходно прибављеном мишљењу Градског 

правобраниоца. 

V У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року и у 

случају да Град не исплати утврђену цену у датом 

року, Градска управа за урбанизам ће покренути 

поступак поништења овог решења.  

VI Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 355. 

 На основу члана 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, 

95/2018 и 153/2020), члана 54. став 1. тачка 20) 

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

6/2019), члана 4. став 3. и члана 8. став 2. Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању стварима 

у јавној својини града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019), 

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

о прибављању у јавну својину пословнe зграде 

на к.п. бр. 644/2 КО Чачак 

 I ПРИБАВЉА СЕ непосредном погодбом у 

јавну својину града Чачка пословна зграда ознаке 

1 у Листу непокретности 9493 на к.п. бр. 644/2 КО 

Чачак, површине у основи 601m2, корисне 

површине 2058m2, спратности По+П+1+Пк, од 

продаваца JUGOBANKЕ AD BEOGRAD (STARI 

GRAD) - U STEČAJU и Mobi Bankе ad Beograd, по 

цени од 912.335 евра, од чега је депозит у висини 

од 125.550 евра (14.763.361,73 РСД) уплаћен дана 

17.02.2022.године, на рачун Агенције за осигурање 

депозита Београд као стечајног управника 

JUGOBANKЕ, а преостали износ цене биће 

уплаћен на следећи начин: 
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- I рата у износу од 393.392,5 до 

20.08.2022.год. у динарској 

противвредности, по средњем курсу НБС 

на дан уплате; 

- II рата у износу од 393.392,5 до 

20.01.2023.год. у динарској 

противвредности, по средњем курсу НБС 

на дан уплате; 

 II У поступку јавног прикупљања понуда – 

тендеру Град је понудио износ од 912.335 евра, 

који је већи од минимално прихватљиве цене за 

продају наведене у огласу у износу од 837.000 

евра, а који је знатно мањи од тржишне вредности 

непокретности у износу од 1.004.567 евра 

процењене од стране BIROА ZA VEŠTAČENJE I 

NADZOR TIHOMIR RADOVANOVIĆ 

PREDUZETNIK, KONJEVIĆI.  

 JUGOBANKА AD BEOGRAD (STARI 

GRAD) - U STEČAJU упутила је Граду Чачку 

допис од 30.05.2022.год. којим наводи да је дана 

28.02.2022.год. одбор директора Агенције за 

осигурање депозита, као стечајног управника 

JUGOBANKЕ донео одлуку којом се за купца 

пословне зграде у Чачку у Ул. војводе Степе бр. 97 

проглашава Град Чачак, по понуђеној цени и 

понуђеним условима, са чиме се накнадно 

сагласила и Mobi Bankа ad Beograd. 

 III На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће са овлашћеним представницима 

продаваца закључити уговор о прибављању у јавну 

својину града Чачка предметне пословне зграде, у 

року од 60 дана од дана доношења овог решења. 

 IV Уговор о прибављању наведене 

непокретности у јавну својину града Чачка, 

закључује се по претходно прибављеном 

мишљењу Градског правобраниоца. 

 V У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року и у 

случају да Град не исплати утврђену цену у датим 

роковима, Градска управа за урбанизам ће 

покренути поступак поништења овог решења.

 VI Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

 

 356. 

 На основу члана 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, 

95/2018 и 153/2020) у вези члана 99. став 19. 

Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 

9/2020), члана 54. став 1. тачка 20) Статута града 

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

11. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. 

лист града Чачка“ бр. 5/2016, 8/2019 и 27/2021),  

 Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

o прибављању у јавну својину града Чачка  

к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО Љубић 

I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 

Чачка непосредном погодбом к.п. бр. 1683/3 

површине 123m2 и к.п. бр. 1683/4 површине 114m2 

обе у КО Љубић, по врсти грађевинско земљиште, 

као и помоћни објекат ознаке 1 укупне површине 

85m2 који се већим делом у површини од 67m2 

налази на к.п. бр. 1683/3, а мањим деловима на кат. 

пацелама 1683/1 и 1683/4 све у КО Љубић, од 

Новице Затежића из Чачка, уписаног у катастар 

непокретности као носилац права приватне 

својине на предметним непокретностима у уделу 

1/1, у циљу изградње дела Улице Гвоздена 

Пауновића према важећем урбанистичком плану 

(измештање). 

II На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће са Новицом Затежићем из Чачка, 

закључити уговор о прибављању у јавну својину 

града Чачка к.п. бр. 1683/3 и 1683/4 обе у КО 

Љубић, као и предметног помоћног објекта у року 

од 30 дана од дана пријема овог решења.  

III Град Чачак је обавезан да уплати 

обрачунату цену непокретности у износу од 

1.533.577,29 динара (цена по m2 земљишта 

3.501,17дин. и цена по m2 објекта 8.280 дин.) у 

року од 15 дана од дана закључења уговора, на 

текући рачун Новице Затежић из Чачка. 

IV Уговор о прибављању наведених 

непокретности у јавну својину града Чачка, 

закључује се по претходно прибављеном 

мишљењу Градског правобраниоца. 

V У случају да уговорне стране не 

приступе закључењу уговора у датом року и у 

случају да Град не исплати утврђену цену у датом 

року, Градска управа за урбанизам ће покренути 

поступак поништења овог решења.  
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VI Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

357. 

На основу члана 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, 

95/2018 и 153/2020), члана 54. став 1. тачка 20) 

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

6/2019) и члана 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),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

о прибављању у јавну својину изградњом 

приступне саобраћајнице до ППОВ „Прелићи“ 

 I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 

Чачка изградњом приступнa саобраћајницa до 

ППОВ „Прелићи“ и мост преко реке Атенице, са 

инфраструктурним објектима – водоводном 

мрежом, фекалном и атмосферском канализацијом 

и јавном расветом, на катастарским парцелама 

број: 146/3, 142/6,145/1, 144/1, 143/3, 129/3, 129/5, 

134/4,133/14, 120/37, 130/7, 130/6, 120/39, 120/38, 

130/8, 133/5, 133/3, 134/3, 133/6, 133/13, 133/7, 

130/5, 120/35, 133/8, 133/11, 135/4, 2004/5 све у КО 

Атеница, к.п. бр. 1376/4, 1299/2, 1297/2, 1296/3, 

1293/4 (део), 1295/3 (део), 1293/7, 835/4 (део), 

834/2, 1377/4 све у КО Коњевићи и к.п. бр. 6760/4, 

6761/7, 6753/4, 6758/6, 6757/6, 6757/5, 6758/5, 

6756/7, 6756/5, 6755/6, 6755/9, 6755/10 све у КО 

Чачак. 

II На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће, по решавању имовинско - правних 

односа, Градској управи за урбанизам града Чачка 

поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за 

изградњу објеката ближе описаних тачком I овог 

решења. 

 III Процењена вредност инвестиције је 

172.800.000 динара са ПДВ-ом, за шта су средства 

обезбеђена из буџетских средстава Владе РС.  

 IV Град Чачак као носилац права јавне 

својине врши права инвеститора у поступку 

прибављања изградњом објеката ближе описаних 

тачком I овог решења. 

 V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

358. 

На основу члана 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, 

95/2018 и 153/2020), члана 54. став 1. тачка 20) 

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

6/2019) и члана 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),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

о прибављању у јавну својину изградњом 

фекалне канализације до ППОВ „Прелићи“ 

 I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 

Чачка изградњом фекална канализација односно 

колектор фекалне канализације од сабирног шахта 

до ППОВ «Прелићи» са преливном грађевином и 

скретним шахтом, преко к.п.бр. 134/1, 143/1, 142/5, 

142/4 и 142/2 све КО Атеница, које су у јавној 

својини града Чачка. 

II На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће, по решавању имовинско - правних 

односа, Градској управи за урбанизам града Чачка 

поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за 

изградњу објеката ближе описаних тачком I овог 

решења. 

 III Процењена вредност инвестиције је 

36.000.000 динара са ПДВ-ом, за шта су средства 

обезбеђена из буџетских средстава Владе РС.  

 IV Град Чачак као носилац права јавне 

својине врши права инвеститора у поступку 

прибављања изградњом објеката ближе описаних 

тачком I овог решења. 

 V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

359. 

На основу члана 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, 

95/2018 и 153/2020), члана 54. став 1. тачка 20) 

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

6/2019) и члана 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),  

Скупштина града Чачка на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је  

РЕШЕЊЕ 

о прибављању у јавну својину изградњом три 

топловодна прикључка на дистрибутивну 

мрежу система даљинског грејања у Улици 

цара Душана 

 I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града 

Чачка изградњом три топловодна прикључка на 

дистрибутивну мрежу система даљинског грејања 

у Улици цара Душана на к.п. бр. 2167, 436/1, 453 и 

454/2 све у КО Чачак. 

II На основу овог решења Градоначелник 

града Чачка ће, по решавању имовинско - правних 

односа, Градској управи за урбанизам града Чачка 

поднети захтев за издавање решења о одобрењу 

извођења грађевинских радова за изградњу 

објеката ближе описаних тачком I овог решења. 

 III Процењена вредност инвестиције је 

4.200.000 динара са ПДВ-ом. 

 IV Град Чачак као носилац права јавне 

својине врши права инвеститора у поступку 

прибављања изградњом објеката ближе описаних 

тачком I овог решења. 

 V Ово решење објавити у „Службеном 

листу града Чачка“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

360. 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 

88/2019) и  члана 54. став 1. тачка 11. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019), 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК 

1. Зоран Пантовић, дипломирани 

грађевински инжењер из Чачка, именује се 

за директора Јавног  комуналног предузећа 

за водовод и канализацију „Водовод“ 

Чачак, на период од четири године. 

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року 

од 8 (осам) дана од дана објављивања овог 

решења у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

3. Ово решење је коначно. 

4. Решење са образложењем објавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије, 

„Службеном листу града Чачка“ и  на 

интернет страници града Чачка. 

Образложење 

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. 

Статутом града Чачка, чланом 54. став 1. 

тачка 11. прописано је да Скупштина града 

именује директоре јавних предузећа чији је 

оснивач у складу са законом. 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 

директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод и канализацију „Водовод“ Чачак и 

огласила Јавни конкурс за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа за водовод и 

канализацију „Водовод“ Чачак. 

Јавни конкурс објављен је у „Службеном 

гласнику РС“ бр. 27/2022, дневним новинама 

„АЛО“ и на интернет страници града Чачка. 

Јавни конкурс је био отворен  30 дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 
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Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа,  коју је именовала Скупштина града 

Чачка на седницама одржаним 12. септембра 2019. 

године и 24. и 25. фебруара 2022. 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 водовод и канализацију 

„Водовод“ Чачак, благовремено поднета 1 пријава. 

На основу увида у доказе о испуњености 

прописаних услова за именовање директора 

приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на 

седници одржаној 15. априла 2022. 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 водовод и канализацију „Водовод“ 

Чачак и то: 

1. Зоран Пантовић, дипломирани грађевински 

инжењер 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 14. 

јуна 2022. године, утврдила резултате за кандидата 

и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила Ранг листу кандидата за 

избор директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод и канализацију „Водовод“ Чачак на коју је 

уврстила кандидата који је испунио прописане 

услове за избор директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ 

Чачак. 

 На основу достављене Ранг листе кандидата 

за избор директора Јавног комуналног предузећа 

за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак и 

Записника о спроведеном изборном поступку за 

избор директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, утврђен 

је предлог да се за директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ 

Чачак именује кандидат са Ранг листе, Зоран 

Пантовић, дипломирани грађевински инжењер из 

Чачка, на период од четири године. Скупштина 

града је на седници одржаној 26. и 27. јула 2022. 

године именовала Зорана Пантовића из Чачка, за 

директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод и канализацију „Водовод“ Чачак. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

361. 

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 

88/2019) и  члана 54. став 1. тачка 11. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019)  

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. и 27. јула 2022. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК 

1. Зоран Благојевић, дипломирани инжењер 

електротехнике из Чачка, именује се за 

директора Јавног  комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ Чачак,   на период од 

четири године. 

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року 

од 8 (осам) дана од дана објављивања овог 

решења у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

3. Ово решење је коначно. 

4. Решење са образложењем објавити у 

„Службеном гласнику Републике Србије, 

„Службеном листу града Чачка“ и  на 

интернет страници града Чачка. 

Образложење 

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. 

Статутом града Чачка, чланом 54. став 1. 

тачка 11. прописано је да Скупштина града 

именује директоре јавних предузећа чији је 

оснивач у складу са законом. 

Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор 
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директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Чачак и огласила Јавни конкурс за 

именовање директора Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ Чачак. 

Јавни конкурс објављен је у „Службеном 

гласнику РС“ бр. 27/2022, 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 седницама одржаним 12. септембра 2019. 

године и 24. и 25. фебруара 2022. 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 „Паркинг сервис“ Чачак, 

благовремено поднета 1 пријава. На основу увида 

у доказе о испуњености прописаних услова за 

именовање директора приложених уз пријаву 

кандидата, Комисија је на седници одржаној 15. 

априла 2022. 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 „Паркинг сервис“ Чачак и 

то: 

1. Зоран Благојевић, дипломирани 

инжењер електротехнике 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 14. 

јуна 2022. године, утврдила резултате за кандидата 

и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним 

предузећима, саставила Ранг листу кандидата за 

избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ Чачак на коју је уврстила 

кандидата који је испунио прописане услове за 

избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ Чачак. 

 На основу достављене Ранг листе кандидата 

за избор директора Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг сервис“ Чачак и Записника о 

спроведеном изборном поступку за избор 

директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Чачак, утврђен је предлог да се за 

директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 

сервис“ Чачак именује кандидат са Ранг листе, 

Зоран Благојевић, дипломирани инжењер 

електротехнике из Чачка, на период од четири 

године. Скупштина града је на седници одржаној 

26. и 27. јула 2022. године именовала Зорана 

Благојевића из Чачка, за директора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. и 27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 

 

362. 

На основу  члана  11 став 4  Закона о 

финансијској подршци породици са децом („Сл. 

гласник Републике Србије“ бр. 113/2017, 50/2018, 

46/2021 Одлука Уставног суда,51/2021 Одлука 

Уставног суда и 53/2021 Oдлука уставног суда 

66/2021 и 130/2021), члана 13. Одлуке о додатној 

финансијској подршци породици са децом 

("Службени лист града Чачка", бр. 1/2015 ,6/2018 

и 20/2019 ) и члана 7. став 2 и 3  Правилника о 

праву на накнаду дела трошкова боравка детета у 

предшколској установи чији је оснивач друго 

правно или физичко лице ("Службени лист града 

Чачка", бр. 7/2015 и 17/2016 ,5/2018,17/2018, 

7/2019 и 18/2020) 

Градско веће града Чачка на седници 

одржаној 27. јула 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА 

НАКНАДЕ ДЕЛА  ТРОШКОВА БОРАВКА 

ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА  ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ 

1. Месечни износ накнаде дела трошкова 

боравка деце у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице који се 

плаћа  из буџета града Чачка износи 15.000,00 

динара  за целодневни облик рада у трајању од 11 

часова, за радну 2022/2023годину.  

2.Месечни износ накнаде  трошкова 

боравка  за треће и свако наредно дете по реду 

рођења признаје се у висини 22.441,00 динара  

(78,98% од економске цене боравка детета у 
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предшколским установама чији је оснивач град 

Чачак) 

3.  Дневни износ боравка детета утврђује се 

дељењем месечног износа који се признаје као 

основ за обрачун дела трошкова боравка деце.  

4. За дане оправданог одсуства детета 

(болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује 

се 50% од дневног износа.  

5. За дане неоправданог одсуства детета не 

плаћа се накнада.  

Трошкови боравка детета у приватној 

предшколској установи не надокнађују се за дане 

викенда, државних и верских празника који се 

празнују у Републици Србији и обележавају 

нерадно,за време ванредног стања,ванредне 

ситуације и у свим ситуацијама када по одлуци 

надлежног органа, предшколске  установе морају 

да обуставе рад. 

 6. Право  на финансијску помоћ из тачке 1. 

овог решења, може да оствари родитељ, старатељ, 

усвојитељ или хранитељ у радној 2022/23 години, 

под условима  да дете није уписано у једну од  

предшколских  установа чији је оснивач град 

Чачак због недостатка капацитета, да је родитељ 

закључио уговор о боравку детета у приватној 

предшколској установи, да дете похађа приватну 

предшколску установу и другим условима 

прописаним Одлуком о додатној финансијској 

подршци породици са децом ("Сл. лист града 

Чачка", бр. 1/2015, 6/2018 и 20/2019) и 

Правилником о праву на накнаду дела трошкова 

боравка у предшколској установи чији је оснивач 

друго правно или физичко лице ("Сл. лист града 

Чачка", бр. 7/2015,17/2016 ,5/2018,17/2018, 7/2019 

и 18/2020) . 

 7. Право из тачке 1. ове одлуке оствариће 

највише 1.300  деце,( ПУ“Мимиланд“ 670 деце, ПУ 

``Гимназион“ 290`деце, ПУ“Чаролија“ 120 деце и 

ПУ“Радуловић“М23 220деце,према броју и датуму 

подношења захтева преко писарнице Градске 

управе за друштвене делатности града Чачка или 

поште. 

8. Ово решење ступа на снагу осмог  дана 

од дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка", а примењиваће се од 01. септембра 2022. 

године до 31. августа 2023. године. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-117/2022-III 

27. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

363. 

На основу члана 58. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 

21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – 

др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др, закон, 

157/2020 – др. закон и 123/2021 – др. закон), члана 

5. Уредбе о критеријумима за разврставање радних 

места и мерилима за опис радних места 

службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 88/2016, 113/2017 – др. закони, 

95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закони, 157/2020 

– др. закон и 123/2021 – др. закон), члана 4. Уредбе 

о критеријумима за разврставање радних места и 

мерилима за опис радних места намештеника у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе „Службени гласник Републике 

Србије“, број 88/2016), 

Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 27. јула 2022. године, усвојило је  

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

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, 

21/2020, 28/2020, 6/2021, 10/2021, 11/2021 и 

8/2022), у глави III, у члану 42. став 3. мења се и 

гласи: 

„Укупан број систематизованих радних 

места у Градској управи за друштвене делатности 

је 18, са 21 извршиоцем и то : 

- 1 службеник на положају и 

- 20  службеника на извршилачком радном месту“.  

Члан 2. 

У глави III, у члану 42. став 7. мења се и 

гласи: 

„Укупан број систематизованих радних 

места у Градској управи за опште и заједничке 

послове је 61 са 80 извршилаца и то: 

- 1 службеник на положају 

-  63  службеника 
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- 16  намештеника“  

Члан 3. 

У глави VI, у члану 47. став 1. мења се и 

гласи: 

 „Укупан број систематизованих радних 

места је 18, са 21 извршиоцeм и то: 

-  1 службеник на положају 

- 17 радних места са 20 службеника.“ 

Члан 4. 

У глави VI, у члану 47. став 3. 

Извршилачка радна места, у делу звања Саветник, 

број службеника „9“, замењује се бројем „10“. 

Члан 5. 

У глави VI, члан 48., тачка 3. Служба за 

друштвене делатности, у подтачки 15.  радно 

место: „Финансијско-рачуноводствени послови“, 

број службеника „1“ замењује се бројем „2“.                                                         

Члан 6. 

У глави VIII, Називи радних места, звања, 

број службеника, описи радних места и услови за 

запослење у Градској управи за локални 

економски развој града Чачка, у члану 51. ставу 3. 

Извршилачка радна места, у делу звања саветник, 

број радних места „13“ замењује се број „12“, број 

службеника „13“ замењује се бројем „12“ и у делу 

звања млађи саветник, број радних места „5“ 

замењује се бројем „6“, број службеника „5“ 

замењује се бројем „6“. 

Члан 7. 

У глави VIII, у члану 52. у тачки 1) Служба 

за приватно предузетништво и пословну политику 

јавних предузећа, а) Група за праћење пословне 

политике јавних предузећа, подтачка  „7“, мења се 

и гласи:  

             „7. Радно место за област привредне и 

комуналне делатности 

Звање: Млађи саветник                      

Број службеника: 1 

Опис послова: прати и израђује делове 

планова у вези финансијског пословања и 

унапређења рада предузећа и организација из 

стамбено-комуналних делатности, води управни 

поступак у привредним делатностима у првом 

степену, обрачунава ревалоризацију рата за 

стамбене кредите и станове, обрачунава висине 

закупа пословног простора, евидентира уплате и 

израђује одговарајуће извештаје, одговора за 

законито, благовремено и стручно извршавање 

послова, обавља и друге послове по налогу 

начелника Градске управе за локални економски 

развој, шефа службе за приватно предузетништво 

и пословну политику јавних предузећа и 

руководиоца групе за праћење пословне политике 

јавних предузећа. 

Услови: Завршен економски факултет у 

трајању од најмање четири године, односно 

стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, односно стечено високо образовање 

на студијама другог степена (дипломске академске 

студије – мастер, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне студије) у 

образовно – научној области економских наука 

наука, 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 (МS Office).“  

Члан 8. 

У глави X, члан 55. мења се и гласи: 

 „Укупан број систематизованих радних 

места је 61, са 80 извршилаца и то: 

              - 1 службеник на положају 

              - 47 радних места са 63 службеника 

        - 13 радних места са 16 намештеника 

 Положаји: 

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

 Извршилачка радна места: 

Звање          Број радних места    Број службеника 

Самостални саветник    11                         11   

Саветник                         18                         22   

Млађи саветник               7                          10   

Сарадник                          3                            3   

Млађи сарадник              /                              /   

Виши референт               7                           16   

Референт                          1                            1   

Млађи референт              /                             /   

   

Намештеници: 

Намештеник – I врста радних места 1          1  

Намештеник – IV врста радних места 11      13 

Намештеник – V врста радних места 1        2“  
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Члан 9. 

У глави X, у члану 56. тачки 3. Одсек за 

заједничке послове, јавне набавке, инвестиције и 

информатику „Служба за јавне набавке и 

инвестиције“ мења се и гласи: 

„Служба за јавне набавке и инвестиције 

40. Радно мeсто шeфа службе 

Звање: Самостални саветник 

Број службеника: 1 

Опис послова: руководи радом службе, 

нeпосрeдно организуje, координира и контролишe 

извршавањe послова коjи сe односe на поступак 

јавне набавкe добара и услуга и уступања 

извођeња радова у складу са Законом о jавним 

набавкама, учествује у спровођењу поступка 

јавних набавки, добара, услуга и радова, прати 

реализацију инвестиција које се финансирају из 

буџета града у складу са Законом о планирању и 

изградњи, спроводи мере противпожарне заштите 

и врши другe пословe које одреди начелник и 

одговоран је за законитост доделе уговора о јавној 

набавци добара, услуга и радова. 

Услови: стечено високо образовање из 

научне области правне науке – дипломирани 

правник, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно завршен правни факултeт у 

трајању од најмање четири године, положен 

државни стручни испит, сертификат службеника 

за јавне набавке, најмање 5 година радног искуства 

у струци и познавањe рада на рачунару (Windows 

Operativni sistemi, MS office paket). 

 Група за јавне набавке 

41. Радно мeсто руководиоца групе за јавне 

набавке 

Звање: Самостални саветник 

Број службеника: 1 

Опис послова: руководи радом групе, 

нeпосрeдно организуje, координира и контролишe 

извршавањe послова коjи сe односe на поступак 

набавкe добара и услуга и уступања извођeња 

радова у складу са Законом о jавним набавкама, 

учествује у изради конкурсне документације и у 

спровођењу поступка јавних набавки добара, 

услуга и радова, води све потребне евиденције у 

области спровођења поступка јавних набавки, 

спроводи мере противпожарне заштите и врши 

другe пословe које одреди начелник.  

Услови: стечено високо образовање из 

научне области правне или 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 

завршен правни, односно економски факултeт у 

трајању од најмање четири године, положен 

државни стручни испит, сертификат службеника 

за јавне набавке, најмање 5 година радног искуства 

у струци и познавањe рада на рачунару (Windows 

Operativni sistemi, MS office paket). 

42. Радно мeсто за послове jавних набавки 

и инвестиција 

Звање: Саветник 

Број службеника: 2 

 

Опис послова: Учествује у изради 

годишњег плана набавки, припреми 

документације везане за спровођење поступка 

јавне набавке и спровођењу поступка јавних 

набавки, начину планирања набавки (критеријуме, 

правила и начин одређивања предмета јавне 

набавке и процењене вредности, начин 

испитивања и истраживања тржишта), води 

евиденцију о јавним набавкама, а нарочито прати 

реализацију и извршење уговора закључених у 

поступцима јавних набавки. Врши архивирање 

документације и обавља све 

административнотехничке послове у поступцима 

јавних набавки.  

Услови: стечено високо образовање у 

образовно научном пољу правне или 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 

завршен правни односно економски факултет у 

трајању од најмање четири године, положен 

државни стручни испит, најмање 3 године радног 

искуства у струци и познавањe рада на рачунару 

(Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

43. Послови за јавне набавке 

Звање: Млађи саветник 

Број службеника: 1 

Опис послова: учествује у изради нацрта 

аката везаних за планирање и спровођење јавних 

набавки, израђује нацрте методолошких 

упутстава, интерног акта и правилника, пружа 

стручну помоћ, упутства наручиоцима у 

пословима везаним за јавне набавке, припрема 
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јавни позив за прикупљање понуда, обавља 

послове за Комисију за јавне набавке и учествује у 

Комисији за јавне набавке када је прописано 

Законом, учествује у припреми плана јавних 

набавки и његовом усаглашавању са 

финансијским планом, односно одобреним 

расположивим апропријацијама, прати 

финансијску реализацију уговора, учествује у 

изради извештаја, припрема и доставља годишње 

и периодичне извештаје и објављује на званичном 

порталу, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца групе, шефа службе и начелника 

управе. 

Услови: стечено високо образовање у 

образовно научном пољу правне или 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 

завршен правни односно економски факултет у 

трајању од најмање четири године, 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, и познавањe рада на 

рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office 

paket). 

  44. Радно место за административно-

финансијске послове 

Звање: Сарадник 

Број службеника: 1 

Опис послова: врши стручно-оперативне и 

финансијско-материјалне послове у поступку 

јавне набавке добара, услуга и радова на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама, преузима 

извршене набавке добара и води евиденцију о 

издатом потрошном материјалу, стању залиха у 

магацину, саставља требовање за набавку и издаје 

опрему и потрошни материјал на основу 

требовања, задужује кориснике опреме по 

реверсима, обезбеђује инвентарске бројеве 

односно кодове, одговоран је за материјално 

финасијско стање материјала, опреме и инвентара, 

спроводи мере противпожарне заштите и врши 

друге послове које одреди начелник. 

Услови: стечено високо образовање из 

научне области економске науке на основним 

академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно 

на студијама у трајању до три године, положен 

државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства у струци и познавање рада на 

рачунару (Windows Operativni sistemi, MS office 

paket). 

45. Радно место за административне и 

помоћне послове 

Звање: Референт 

Број службеника: 1 

Опис послова: врши административне и 

помоћне послове, који укључују статистичко-

евиденционе  и материјалне послове у поступку 

набавке добара, услуга и радова на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама, евиденције 

преузетих добара из спроведених поступака 

набавки, учествује у издавању потрошног 

материјала, праћењу стања залиха у магацину, 

издавању опреме и потрошног материјала, 

архивирању захтева за требовање и набавку, издаје 

инвентарске бројеве односно кодове и одговара за 

стање материјала, опреме и инвентара, припрема 

података за израду анализа и извештаја из 

делокруга рада службе и врши друге послове које 

одреди шеф службе или начелник управе. 

Услови: стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању, познавање 

једноставних метода рада и поступака које је 

стечено радним искуством у струци и вештина да 

се стечена знања примене, најмање  три године 

радног искуства у струци, положен државни 

стручни испит, познавањe рада на рачунару 

(Windows Operativni sistemi, MS office paket). 

Група за инвестиције 

46. Радно место руководиоца групе за 

инвестиције 

Звање: Самостални саветник 

Број службеника: 1 

Опис послова: руководи радом групе, 

нeпосрeдно организуje, координира и контролишe   

реализацију инвестиције која се финансира из 

буџета града, а која се односи на изградњу, 

доградњу, реконструкцију и адаптацију објеката., 

врши стручни надзор, спроводи мере 

противпожарне заштите и врши друге послове у 

вези реализације инвестиције. 

Услови: стечено високо образовање из 

научне области машинства или грађевине или 

електротехнике или геодезије, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно завршен 

машински односно грађевински односно 
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електротехнички, односно грађевински (модул 

геодезија)  факултeт у трајању од најмање четири 

године, положен државни стручни испит, 

одговарајућа лиценца ѕа вршење стручног надзора, 

најмање 5 година радног искуства у струци и 

познавањe рада на рачунару (Windows Operativni 

sistemi, MS office paket) 

47. Радно место за стручни надзор 

Звање: Саветник 

Број службеника: 1 

  Опис послова: нeпосрeдно прати 

реализацију инвестиције која се финансира из 

буџета града, а која  се односи на изградњу, 

доградњу, реконструкцију и адаптацију објеката. 

И врши стручни надзор у складу са Законом о 

планирању и изградњи, врши послове у вези 

техничког пријема и прибављања употребне 

дозволе, спроводи мере противпожарне заштите и 

врши друге послове у вези реализације 

инвестиције.  

Услови: стечено високо образовање из 

научне области грађевине, или машинства, или 

електротехнике, или архитектуре, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно завршен 

грађевински, односно машински факултeт, 

односно електротехнички факултет, односно 

архитектонски факултет, у трајању од најмање 

четири године, положен државни стручни испит, 

одговарајућа лиценца за вршење стручног надзора, 

најмање 3 године радног искуства у струци и 

познавањe рада на рачунару (Windows Operativni 

sistemi, MS office paket). 

48. Координатор за послове извођења 

радова и надзор на објектима високоградње 

Звање: Сарадник 

Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове који се 

односе на: увођење извођача радова у посао у 

складу са  закљученим уговорима, стручно – 

оперативне послове праћења и надзора 

реализације пројеката на терену у складу са 

пројектно - техничком документацијом; 

утврђивање степена изведености радова и 

динамике извршења радова на терену; сачињавање 

извештаја о физичкој реализацији пројеката на 

основу извршене теренске контроле; сарадња са 

извођачима радова, стручним надзором и другим 

органима државне управе у вези са реализацијом 

уговора; стручни надзор за објекте за које 

грађевинску дозволу издаје јединица локалне 

самоуправе у складу са Законом о планирању и 

изградњи; сарадњу са комисијама за технички 

преглед објеката; учествовање у раду комисија за 

спровођење поступака јавних набавки и друге 

послове из ове области.  

Услови: стечено високо образовање из 

научне области грађевине на основним 

академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно 

на вишој грађевинској школи у трајању до три 

године, положен стручни испит, положен државни 

стручни испит, одговарајућа лиценца за вршење 

стручног надзора на објектима високоградње, 

најмање три године радног искуства у струци и 

познавање рада на рачунару (Windows Operativni 

sistemi, MS office paket, Auto cad). 

49. Радно место за послове праћења и 

контроле електроснабдевања објеката 

Звање: Саветник 

Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове праћења и 

евидентирања стања, управљања, коришћења и 

других поступања у вези са електро снабдевањем 

објеката града Чачка. Врши припрему и 

подношење прописане документације у 

поступцима добијања потребних услова 

надлежних предузећа, прати ток поступка и 

поступа у складу са прописаним процедурама 

прибављања сагласности за нове прикључке, 

израђује нацрте уговора и евентуално потребних 

анекса у вези увођења нових прикључака, уз 

непосредну теренску контролу изведеног стања. 

Прима, евидентира и архивира сву документацију 

у вези са постојећим и новим прикључцима 

корисника Града Чачка, како за постојеће, сталне, 

тако и за привремене прикључке то јест мерна 

места објекта. Остварује комуникацију и 

успоставља сарадњу са надлежним јавним 

предузећима и другим субјектима од значаја за 

успостављање система широке и јавне потрошње 

електричне енергије. Одговоран је за пријем, 

контролу и оверу испостављених рачуна за 

утрошену електричну енергију корисника Града 

Чачка, као и успостављање сарадње са надлежном 

управом за финансије у вези са праћењем 

измирења доспелих обавеза по основу потрошње 

електричне енергије. Учествује у припреми 

документације о набавци – техничке 

спецификације као саставног дела конкурсне 

документације, а на основу сталног праћења, 

анализе и утврђивања постојећег стања и 

одобрених планираних инвестиционих 

активности. Обавља и друге послове по налогу 

начелника Градске управе за опште и заједничке 
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послове, шефа Службе за јавне набавке и 

инвестиције и руководиоца групе за инвестиције. 

Услови: стечено високо образовање из 

научне области електротехнике на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно завршен 

електротехнички факултет у трајању од најмање 

четири године, положен државни стручни испит, 

најмање 3 године радног искуства у струци и 

познавањe рада на рачунару (Windows Operativni 

sistemi, MS office paket). 

50. Радно место за прибављање техничке 

документације у поступку спровођења обједињене 

процедуре 

Звање: Саветник 

Број службеника: 1 

Опис послова: обавља стручне, 

административно - техничке послове у вези 

спровођења обједињене процедуре у области: 

подношења захтева и прибављања локацијских 

дозвола, грађевинских дозвола, решења (идејно 

решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску 

дозволу, пројекат за извођење), прибавља услове 

за пројектовање и прикључење објеката на 

инфраструктурну мрежу, прибавља сагласности на 

техничку документацију у вези предузимања мера 

за заштиту од пожара, прибавља документацију за 

добијање употребне дозволе за објекте изграђене у 

складу са грађевинском дозволом, врши 

координацију са органима надлежним за послове 

државног премера и катастра, органима 

надлежним за послове урбанизма и геодетским 

агенцијама, врши организацију геодетских радова 

у поступку формирања грађевинских парцела за 

потребе добијања дозвола за изградњу 

(парцелација, препарцелација, измена граница 

парцела и друго), прибавља геодетске подлоге за 

пројектовање (катастарско-топографски план, 

план подземних инсталација), предузима потребне 

радње у циљу укњижбе објеката, комуницира са 

јавним предузећима и надлежним службама, и 

врши друге послове које одреди руководилац 

групе или начелник управе. 

Услови: стечено високо образовање из 

научне области грађевине – модул геодезија, или 

архитектуре, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно завршен грађевински факултeт 

– модул геодезија, односно архитектонски 

факултет, у трајању од најмање четири године, 

положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци и познавањe рада 

на рачунару (Autodesk софтвер, Windows 

Operativni sistemi, MS office paket). 

51. Радно место за послове обједињене 

процедуре 

Звање: млађи саветник 

Број службеника: 1 

Опис послова: обавља административно-

техничке послове у вези спровођења обједињене 

процедуре, проверава испуњеност формалних 

услова за поступање по захтевима из надлежности 

службе, прибавља потребну документацију од 

имаоца јавних овлашћења, обавља техничке 

послове прикупљања података, потребне 

документације и одговарајућих података и услова 

за потребе израде пројектне документације, 

обавља и друге послове по налогу шефа службе и 

начелника управе. 

Услови: стечено високо образовање из 

научне области грађевине – модул геодезија, или 

технички факултет, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно завршен грађевински факултeт 

– модул геодезија, односно завршен технички 

факултет, у трајању од најмање четири године, 

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, и познавањe рада на рачунару (Autodesk 

софтвер, Windows Operativni sistemi, MS office 

paket).“ 

Члан 10. 

У глави X, у члану 56. досадашње тачке од 

48. до 56. постају тачке од 52. до 60. 

Члан 11. 

У глави XI, Називи радних места, звања, 

врсте радних места намештеника, број службеника 

и намештеника, описи радних места и посебни 

услови за запослење у Градској управи за стручне 

послове Скупштине, Градоначелника и Градског 

већа града Чачка, у члану 57. ставу 3. Извршилачка 

радна места, у делу звања млађи саветник, број 

радних места „0“ замењује се број „1“, број 

службеника „0“ замењује се бројем „1“ и у делу 
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звања млађи референт, број радних места „1“ 

замењује се бројем „0“, број службеника „1“ 

замењује се бројем „0“. 

Члан 12. 

У глави XI, у члану 58. тачка 5в. Стручна 

служба Скупштине града, Канцеларија 

председника и заменика председника Скупштине , 

подтачка 20. мења се и гласи: 

„20. Радно место пословног секретара 

председника Скупштине и заменика председника 

Скупштине 

Звање: Mлађи саветник 

Број службеника: 1 

Опис послова: врши стручно-оперативне 

послове и обавља студијско-аналитичке послове 

везане за рад Канцеларије председника Скупштине 

и заменика председника Скупштине, послове 

евиденције о састанцима које заказују и на које су 

позвани председник Скупштине и заменик 

председника Скупштине, врши послове у вези са 

налозима председника Скупштине и заменика 

председника Скупштине и обавештава их о 

извршењу истих, пружа обавештења странкама 

које се обраћају председнику Скупштине и 

заменику председника Скупштине, прима 

пошту(аналогну и дигиталну) за Скупштину, врши 

послове обраде и чувања аката и документације 

везане за активности председника Скупштине и 

заменика председника Скупштине, води 

евиденцију о присуству на раду председника 

Скупштине, заменика председника Скупштине и 

секретара Скупштине и друге послове које му 

одреди руководилац Канцеларије, секретар 

Скупштине или начелник Управе. 

Услови: стечено високо образовање у 

области друштвено- хуманистичких наука на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање 

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 и познавање рада на рачунару (Windows 

Operativni sistemi, MS office paket).“ 

 

Члан 13. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 

Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-117/2022-III 

27. јул 2022. године 

                                                               

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 

 

364. 

На основу члана 17. и 22. Закона о јавним 

предузећима („Сл. лист РС“ број 15/2016 и 

88/2019) и Одлуке о измени одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 

грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним 

предузећима („Сл. лист града Чачка, бр. 10 од 

20.05.2022. године), 

Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа за грејање „Чачак“ Чачак је на седници 

одржаној 20.06.2022. године, донео је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК 

Члан 1. 

У Статуту Јавног комуналног предузећа за 

грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“, бр. 

8/2017) члан 16. став 1. мења се и гласи: 

„Основни капитал Јавног предузећа чине 

новчана средства у укупном износу од 1.000,00 

динара и уписан и унет неновчани капитал у 

износу од 93.193.537,87 динара“. 

Члан 2. 

Измене Статута ЈКП „Чачак“ Чачак 

ступају на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу града Чачка“. 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

ЈКП „Чачак“ Чачак 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Ивона Радојевић Алексић,  

доктор филолошких наука, с.р. 
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