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             На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, 

број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – др. закон) и члана 63. став 1. тачка 7. Статута града 

Чачка (''Службени лист града Чачка'', број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 

11/2018), 

              Скупштина града Чачка на седници одржаној __________________________ 

године, доноси 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

Градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију града Чачка,  

Службе за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града 

Чачка за 2019. годину 

 

 

 

I ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

1.  Постојећи број запослених у Градској управи за финансије града Чачка, на 

 дан 7.12.2018. године је 19. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 4 

Саветник 7 

Млађи саветник 2 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 4 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планирани број запослених за 2019. годину је 22. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 4 

Саветник 8 

Млађи саветник 4 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 4 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 
 



II ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

1. Постојећи број запослених у Градској управи за урбанизам града Чачка, на 

 дан 7.12.2018. године је 24. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 7 

Саветник 10 

Млађи саветник 2 

Сарадник / 

Млађи сарадник / 

Виши референт 1 

Референт / 

Млађи референт 1 

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2019. годину је 28. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 7 

Саветник 14 

Млађи саветник 2 

Сарадник / 

Млађи сарадник / 

Виши референт 1 

Референт / 

Млађи референт 1 

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 2 

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 
 



III ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

1. Постојећи број запослених у Градској управи за друштвене делатности града 

 Чачка, на дан 7.12.2018. године је 14. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 2 

Саветник 5 

Млађи саветник 2 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 3 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2019. годину је 17. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 3 

Саветник 6 

Млађи саветник 3 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 3 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



IV ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

1. Постојећи број запослених у Градској управи за локалну пореску 

 администрацију града Чачка, на дан 7.12.2018. године је 22. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 2 

Саветник 6 

Млађи саветник 3 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 7 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 1 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2019. годину је 25. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 2 

Саветник 8 

Млађи саветник 4 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 7 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 1 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



 

V ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА 

 

1.  Постојећи број запослених у Градској управи за локални економски развој 

 града Чачка, на дан 7.12.2018. године је 17. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 3 

Саветник 9 

Млађи саветник 3 

Сарадник  

Млађи сарадник 1 

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2019. годину је 21. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 3 

Саветник 12 

Млађи саветник 4 

Сарадник  

Млађи сарадник 1 

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



VI ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

1. Постојећи број запослених у Градској управи за инспекцијски надзор града 

 Чачка на дан 7.12.2018. године је 42. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 7 

Саветник 20 

Млађи саветник 8 

Сарадник 2 

Млађи сарадник  

Виши референт 3 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места 1 

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2019. годину је 46. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 8 

Саветник 23 

Млађи саветник 8 

Сарадник 2 

Млађи сарадник  

Виши референт 3 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места 1 

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



VII ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 ГРАДА ЧАЧКА 

 

1.  Постојећи број запослених у Градској управи за опште и заједничке послове 

 града Чачка, на дан 7.12.2018. године је 59. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 10 

Саветник 9 

Млађи саветник 6 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 17 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места 1 

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 12 

Пета врста радних места 2 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2.  Планирани број запослених за 2019. годину је 64. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 11 

Саветник 11 

Млађи саветник 9 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 16 

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места 1 

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 12 

Пета врста радних места 2 

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



VIII ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

1.  Постојећи број запослених у Градској управи за стручне послове Скупштине, 

 Градоначелника и Градског већа града Чачка, на дан 7.12.2018. године је 17. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 6 

Саветник 5 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт 1 

Референт  

Млађи референт 1 

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2.  Планирани број запослених за 2019. годину је 19. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 6 

Саветник 7 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт 1 

Референт  

Млађи референт 1 

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 3 

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



IX СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

1.  Постојећи број запослених у Служби за буџетску инспекцију града Чачка, на 

 дан 7.12.2018. године је 1. 

 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи  

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 1 

Саветник  

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2019. годину је 3. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи  

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 2 

Саветник 1 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



X СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

1.  Постојећи број запослених у Служби за интерну ревизију града Чачка, на дан 

 7.12.2018. године је 2. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи  

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 1 

Саветник 1 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2019. годину је 3. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи  

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 1 

Саветник 2 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места  

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



XI ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЧАЧКА 

 

1. Постојећи број запослених у Градском јавном правобранилаштву града 

 Чачка,  на дан 7.12.2018. године је 3. 

 
 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи  

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник  

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

  

2. Планирани број запослених за 2019. годину је 3. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи  

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник  

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



 

  

  

 XII Кадровски план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

 

Број: _____________________ 

Датум: ____________________ 

Ч а ч а к 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

 Скупштине града Чачка 

 Игор Трифуновић  

 
 



O6pa3ro)rcerbe

3aronorra o 3arrocneHr.rMa y ayroHoMHranr uorcpajunaMa vr je4uHxqalra noKzrJrHe

caMoynpaBe (,,Cr. rrracHr.rr PC" 6poj 21120T6, ll3l20l7 u ll3l20l7 - .rp. 3axou), rojra je y
ryHoj TpLIMeHLI o1,0L.12.2016. rolune, rporlrcaHo je aa ce rbr{Me ypebyjy rpaBa rr AyxHocrr.r
I43 paAuor oIHoca sauocneuux y je4ranuqaMa noranHe caMoyrpaBe.

Oapea6a:r,ra rrJraHoBa 76. - 78. 3arona rporrrcaHo je aa ce Ka4poncKr,r rJrau
cacroju oA rrpr{Ka3a 6poja 3alocJreHrrx rrpeMa pa.rH[M Mecrr.rMa r.r 3Barbr.rMa, 6poja 3arrocJreHr,rx

ca pa.4HI,IM oAHocoM Ha HeoApefeuo npeue xoju cy norpe6ur,r y roAr,ruu sa rojy ce loHocr,r
KaApoBcKI{ nJraH, 6poj upnupaBHilKa .rujra ce nprajenr r,naLrkrpa u 6poj 3alocJreHr4x uuju ce
rpujerr,r y paAH[ oAHoc na o4pefeno BpeMe nnaHr4pa y ra6unery rpaAoHaqeJrHrrKa unu g6or
nonehanor o6uua [ocJra.

Haqpr Ka4poncxor rJraHa [pr4npeMa ce y cKJra.{y ca 6yuercKr{M KaJreHAapoM,

I,IcroBpeMeHo ca HarlproM 6yuem je4ranuqe noKaJrHe caMoyrrpaBe, raxo aa 6y5e ycarnartreH ca
cpeAcrBlrMa o6es6efenuna 6yqerorrr Ka4poncrr.r rrJraH y je4iruqu JroKaJrHe caMolinpaBe ycnaja
Cxynruuanatpala,I{croBpeMeHo ca oAnyKoM o 6yrJery jeAr{Hprrle JroKaJrHe caMoyflpaBe.

I{um 4ouomerba KaApoBcKor rrJrana'je aa ce carne4ajy norpe6e rpaAcKr.rx
ynpaBa, clyN6u z fpa4cxor uparo6paHr.rJrarrrrBa KaAa cy y [r{Ta}by KaApoBr,r 3a Hape.qHy

roALIHy I{ Aa ce y cKnaAy ca ruM uorpe6alra unauupajy pacxoAr4 3a 3a[ocJreue. 3ua.raj
KaApoBcKor rIJIaHa orneAa ce y roMe [rro ce llpanramrur o ]rryrparurrerrr ypelemy r{

cllcreMarl{:aqujn paAHux Mecra AoHocr.r Ha ocHoBy yceojeuor KaApoBcKor rrJraHa r.r rrrro paAno
MecTo He Moxe Aa ce IlonyHr.r aKo rberoBo flofly]baBarbe nuje upe4nnfeno KaApoBcK]rM nJraHoM.

Ilocrojehu 6poj sauocrreHr.rx y rpagcKr.rM yrrpaBaMa ra cryN6arraa je 2I7 (209
3anocneHr,rx Ha HeoApeleno BpeMe u 8 nocraubeHr{x nuqa).

Kagponcruu rnaHoM 3a 2019. rorrny npegnrzleuo je noseharbe 6poja
3arIocJIeHI4x sa 31 (o4.rera 28laa ocHoBy cauracuocrn xoje he 6urrE 3arpaxeHe roKoM 2019.
roAI{He, AoK 3a je4uor rr3Bpr[]roqa uocroju currJracnocr xoja he 6uru pewrr{3oBaHa y 2019.
roArlHr4, a sa je4ror rcBprrruoqy y rory je uprajeu rryreM r4HrepHor ronr<ypca.)

Hose carracuocru 3a 3arrorrrJbaBalbe 6r.rhe sarpaxeHe 3a 3anorrrJraBarbe y:
- fpaacroj yrpaBr{ sa $unancuje ga 3 rrr,rla ca BCC;
- fpa4cxoj yrpaBr.r sa yp6anusaM 3a 4 tw\aca BCC;
- fpa,ucroj yrpaBlr 3a ApyrrrrBeHe AenarHocrr{ 3a 3 nraqa ca BCC;
- fpaIcxoj yrlpaBll 3a noKilnHy rropecKy a4Mrurcrpauldy sa 3 rrqa ca BCC;

fpagcroj y[paBr4 3a JroKurJrHH eKoHoMcKr4 pa:noj sa 3 nuqa ca BCC, a sa je4no
mqe (BCC) neh nocrojr carnacnocr unja je pea,urasaqzja y rory;

- fpa4croj ytlpaBlr 3a ]rHcrreKrlrajcrn Ha,43op rpa,ua rlaqKa za 4 tw\a ca BCC;
- fpa4croj yrpaBll 3a o[Irrre r sajegnzuKe rrocJroBe rpala r{a.rxa :a 5 nraqa, o4

xojrax he cauacHocr 3a HoBo 3a[orJbaBarbe 6rarra sarpaxeHa 3a 3 nzqa oA qera za3 ca BCC,
.qox he I nuqe 6urr-r upzltJbeHo rr),reM [HTepHor KoHKypca y oKB[py cr4creMa je4ranaqe
TIoKiIJIHe caMoyrlpaBe (CCC), a za | rurqe (BCC) reh uocroju cauracHocr roja he 6urra
peanr.r3oBaH a y 2019. roAr{Hr,r;

- Y lpagcroj ynpanu ca crpyuHe rrocJroBe Crynrurune, fpa4onarrenHr{Ka r,r

fpagcror neha rpa4a 9aqxa sa 2 gauocremau ro 2 sauocJreHa ca BCC;
- Y Clyx6r.r sa 6yqercKy lrHcrreKqujy, :a 2 tuqaca BCC;
- Y CnyN6r4 3a r.rnTepny penvsujy, za I nrarle ca BCC;
- y fpaAcxou upano6pauunarrrrBy lpaAa 9aqxa 3a 2019. roAr,rHy, nuje

una o6paAa

IInaHApaHO HOBO 3aIIO[LIbaBa]be.

orlIIrTe II 3aJeAHUrIKe

rpaAa r{a.rKa


