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На основу члана 59. став 1., а у вези члана 66. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 54. 

став 1. тачка 7. и члана 96. став 1. Статута града Чачка (''Службени лист града Чачка'', бр. 

6/2019), Скупштина града Чачка на седници одржаној _______________  године, донела 

је  

 

ОДЛУКУ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком се уређују организација и делокруг градских управа, руковођење, 

права, дужности и одговорности начелника градске управе и запослених, односи 

градских управа, правни акти, канцеларијско пословање, јавност рада и друга питања од 

значаја за вршење послова градских управа у оквиру надлежности утврђених законом, 

Статутом, одлукама Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

II ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 2. 

 

Одлуком о градским управама („Сл. лист града Чачка“, број 8/2008, 21/2009, 

11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017) образоване су градске управе за поједине области 

које настављају са обављањем послова у складу са овом одлуком. 

 

III НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

1. Самосталност и законитост 

 

Члан 3. 

 

Градске управе су самосталне у вршењу својих послова које обављају на основу 

и у оквиру Устава, закона, Статута града Чачка (у даљем тексту: Статут) и других 

прописа и општих аката. 

 

2. Стручност, непристрасност и политичка неутралност 

 

Члан 4. 

 

Градске управе поступају према правилима струке, непристрасно и политички 

неутрално и дужне су да сваком омогуће једнаку правну заштиту у остваривању права, 

обавеза и правних интереса. 

 

Члан 5. 

 

Запослени у градским управама и постављена лица су дужни да обављају своје 

послове савесно и непристрасно, при чему се не могу руководити својим политичким 

убеђењима, нити их могу изражавати и заступати. 

 



3. Делотворност у остваривању права странака 

 

Члан 6. 

 

Градске управе су дужне да странкама омогуће брзо и делотворно остваривање 

њихових права и правних интереса. 

 

4. Поштовање странака 

 

Члан 7. 

 

Када решавају у управном поступку и предузимају управне радње поверене 

законом, градске управе су дужне да користе она средства која су за странку 

најповољнија, ако се и њима постижу сврха и циљ прописа. 

Градске управе су дужне да поштују личност и достојанство странака. 

 

5. Јавност рада 

 

Члан 8. 

Рад градских управа је јаван. 

Градске управе су дужне да јавности омогуће увид у свој рад, у складу са законом 

којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 

IV ПОСЛОВИ ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

Члан 9. 

 

Градска управа за област за коју је образована: 

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, 

Градоначелник и Градско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског 

већа; 

3) решава у првом степену о правима и обавезама грађана и правних лица у 

управним стварима из надлежности Града; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих 

аката Скупштине града; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Граду; 

6) градска управа у чијем су делокругу рада стручни послови у вези са 

прибављањем, коришћењем и располагањем средствима у јавној својини предлаже акта 

о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи 

Града о којима одлучује Градско веће, Градоначелник и руководилац органа и припрема 

нацрте аката које Градско веће предлаже Скупштини града; 

7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада 

Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

 

V НАДЗОР НАД РАДОМ ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

Члан 10. 

 

Градско веће врши надзор над радом градских управа. 



 

VI УСМЕРАВАЊЕ РАДА ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

Члан 11. 

 

Градоначелник усмерава и усклађује рад градских управа. 

 

VII ФИНАНСИРАЊЕ ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

Члан 12. 

 

Средства за финансирање градских управа обезбеђују се у буџету Града. 

 

VIII ОБРАЗОВАЊЕ ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

Члан 13. 

 

Градске управе образују се према врсти, међусобној повезаности и обиму послова 

чијим се вршењем обезбеђује ефикасан, обједињен и усклађен рад у области за које се 

образују. 

 

Члан 14. 

 

Градске управе су: 

1. Градска управа за финансије града Чачка;  

2. Градска управа за урбанизам града Чачка; 

3. Градска управа за друштвене делатности града Чачка;  

4. Градска управа за локалну пореску администрацију града Чачка;  

5. Градска управа за локални економски развој града Чачка; 

6. Градска управа за инспекцијски надзор града Чачка; 

7. Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка и 

8. Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града 

Чачка. 

 

1. Седиште и печат 

 

Члан 15. 

 

Седиште градских управа је у Чачку, у улици Жупана Страцимира бр. 2. 

 

Члан 16. 

 

Градске управе имају свој печат. 

Поред садржине прописане Законом, печат садржи и назив и седиште 

одговарајуће градске управе из члана 14. ове Одлуке. 

Градске управе имају и мали печат. 

Начелник одговарајуће управе одређује број примерака печата и одлучује коме ће 

поверити чување и употребу печата. 

 

 



 

IX ДЕЛОКРУГ РАДА ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

1. Градска управа за финансије 

 

Члан 17. 

 

У Градској управи за финансије обављају се послови који се односе на: 

- планирање, припрему и израду нацрта буџета Града, планирање и праћење динамике 

остваривања прихода, израду процене прихода у текућој години, пројекцију средстава за 

наредну годину, извршење буџета, састављање консолидованог рачуна трезора буџета, 

праћење и анализу прихода буџета, припрему нацрта прописа из области изворних јавних 

прихода у сарадњи са другим градским управама, праћење коришћења средстава за јавне 

и друштвене потребе Града, буџетско рачуноводство, вођење помоћних књига основних 

средстава и ситног инвентара, робног и материјалног књиговодства, плата и других 

помоћних књига, обрачун плата, накнада и других примања за органе Града, благајничко 

пословање, израду нацрта прописа и других аката у вези са финансирањем Града и друге 

послове у вези са финансирањем послова из делокруга Града у складу са Законом о 

буџетском систему. 

Градска управа за финансије обавља и рачуноводствено - књиговодствене послове 

месних заједница и води њихово материјално финансијско пословање, евиденције о 

учешћима грађана и уплатама самодоприноса. 

 

2. Градска управа за урбанизам 

 

Члан 18. 

 

У Градској управи за урбанизам обављају се послови који се односе на: 

          -просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, животну средину, техничко 

регулисање саобраћаја, решавање по захтевима за исељење бесправно усељених лица из 

станова или заједничких просторија стамбених или стамбено - пословних зграда и за 

исељење или пресељење лица из станова у својини грађана, задужбина или фондација, 

комуналне делатности, изузев послова праћења пословне политике јавних градских 

предузећа, имовинско - правне послове (експропријација, административни пренос, 

самовласна заузећа, враћање утрина и пашњака селима, утврђивања земљишта за 

редовну употребу објекта, утврђивање престанка права коришћења грађевинског 

земљишта дотадашњег корисника и права коришћења новог корисника, претварања 

права коришћења грађевинског земљишта у државној својини у право својине уз накнаду 

и други имовинско - правни послови), вођење јединствене евиденције о имовини чији је 

корисник или власник Град, прибављање, располагање или коришћење ствари у јавној 

својини Града и други послови из ових области.  

 

3. Градска управа за друштвене делатности 

 

Члан 19. 

 

У Градској управи за друштвене делатности обављају се послови који се односе 

на: 



- дечију, социјалну и борачко инвалидску заштиту, образовање, примарну 

здравствену заштиту, спорт и омладину, културу, информисање и друге послове из 

надлежности Града у области друштвених делатности. 

 

4. Градска управа за локалну пореску администрацију 

 

Члан 20. 

 

У Градској управи за локалну пореску администрацију обављају се послови који 

се односе на: 

            - евиденцију обвезника локалних јавних прихода; пружање пореских услуга и 

пореска контрола правних лица, предузетника и физичких лица; утврђивање обавеза 

решењем по основу локалних јавних прихода; обрачун висине доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, евидентирање обавеза по основу самоопорезивања локалних 

јавних прихода; књижење извршених уплата локалних јавних прихода; послове пореске 

контроле; послове обезбеђења наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне 

наплате и одлагање плаћања пореског дуга; послове у вези пријава потраживања у 

поступцима приватизације, стечаја, ликвидације; подношење захтева за 

порескопрекршајни поступак; послове првостепеног поступка; послове вођења пореског 

књиговодства; послове у вези повраћаја и прекњижавања локалних јавних прихода; 

послове издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода; послове 

извештавања у вези локалних јавних прихода. 

 

5. Градска управа за локални економски развој 

 

Члан 21. 

 

У Градској управи за локални економски развој обављају се послове који се 

односе на: 

- припрему програма, одлука и спровођење пројеката локалног економског 

развоја и старање о унапређењу општег оквира за привређивање у граду, реализацију 

програма и oдлука локалног економског развоја, промовисање економских потенцијала 

града, контактирање са инвеститорима, пословним заједницама, информисање о 

финансијским подацима са тржишта, сарадњу са органима и организацијама Републике 

који обављају послове локалног економског развоја, утврђивање цена комуналних 

услуга из надлежности града, контролу програма пословања и извештаја градских јавних 

предузећа, достављање извештаја надлежним органима из ове области, утврђивање 

водопривредних услова, издавање водопривредне сагласности и водовопривредних 

дозвола за објекте локалног значаја, утврђивање мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града, предлагање 

основа заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта у државној својини, 

утврђивање мера заштите од ерозије, обављање послова приватног предузетништва из 

надлежности града и стварање услова за развој приватне иницијативе и развоја 

угоститељства, трговине и других привредних делатности и услуга, утврђивање висине 

накнаде за промену намене пољопривредног земљишта, издавање свих врста одобрења 

и дозвола за обављање такси превоза на територији града Чачка, категоризацију 

угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности и сеоским домаћинствима, 

предлагање и промовисање мера енергетске ефикасности на локалном нивоу, 

спровођење одредби споразума закљученог са Агенцијом за привредне регистре, 



сарадњу са свим референтним јавним службама, органима и организацијама 

(Републичким заводом за статистику, СКГО-ом, Наледом и другим институцијама). 

 

6. Градска управа за инспекцијски надзор 

 

Члан 22. 

 

Градска управа за инспекцијски надзор обавља послове који се односе на: 

- инспекцијски надзор над извршавањем прописа и других општих аката из 

надлежности Града, послове инспекцијског надзора који су им законом поверени из 

оквира права и дужности Републике: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, 

саобраћаја, заштите животне средине, туризма, трговине, спорта, издавање решења о 

извршењу, послове принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског 

надзора и врши друге послове из ових области у складу са законом, Статутом и другим 

прописима Града. 

 

6.1. Комунална милиција 

 

Члан 23. 

 

Као унутрашња организациона јединица у саставу Градске управе за 

инспекцијски надзор образује се Одсек комуналне милиције (у даљем тексту: Комунална 

милиција). 

Комунална милиција врши послове прописане Законом о комуналној милицији: 

1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну 

делатност, 

2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из 

области комунане и других делатности из надлежности града, 

3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном 

саобраћају, у складу са законом и прописима града, 

4) заштита животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других 

јавних објеката од значаја за град,  

5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота 

у граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности града, 

6) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, 

осим у односу на државне органе, органе града и имаоце јавних овлашћења, 

7) други послови, у складу са законом. 

Одржавањем реда из става 2. тачка 1. овог члана сматра се одржавање реда, 

нарочито, у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и 

атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања земље и осталог растреситог 

материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада: улица, општинских и 

некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза 

путника у градском и приградском, односно локалном саобраћају; такси превоза; 

постављања привремених пословних објеката; заштите од буке у животној срдини; 

контроле радног времена субјеката надзора; одржавање комуналних објеката, пијаца, 

гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других 

објеката, у складу са законом. 

Послове комуналне милиције обављају униформисани комунални милиционари. 



Изузетно од става 2. овог члана, послове комуналне милиције могу обављати и 

комунални милиционари без службене униформе са ознакама, по писаном налогу 

начелника комуналне милиције. 

Скупштина града прописује изглед униформе и ознаке на униформи комуналних 

милиционара и начин ношења униформе, по претходно добијеној сагласности 

министрства надлежног за систем локалне самоуправе. 

Скупштина града прописује боју и начин означавања возила и пловила, као и 

опрему комуналне милиције, по претходно прибављеној сагласности министра 

надлежног за локалну самоуправу. 

Облике и начин остваривања сарадње комуналне милиције и инспекцијских 

служби, као и сарадње комуналне милиције, овлашћених организација и вршиоца 

комуналне делатности, ближе прописује Скупштина града. 

 

Члан 24. 

 

Радом Комуналне милиције руководи начелник комуналне милиције. 

Поред руковођења комуналном милицијом, начелник комуналне милиције 

непосредно обавља послове комуналне милиције. 

За свој рад и рад комуналне милиције, начелник комуналне милиције одговара 

наченику Градске управе за инспекцијски надзор, Градоначелнику, Градском већу и 

Скупштини града. 

О раду Комуналне милиције начелник комуналне милиције подноси дневни 

извештај начелнику Градске управе за инспекцијски надзор, најмање једном месечно 

Градоначелнику и најмање једном годишње Градском већу и Скупштини града.“ 

 

Члан 25. 

 

Послови Комуналне милиције се планирају. 

Градско веће на предлог начелника Комуналне милиције доноси стратешки план 

комуналне милиције и годишњи план рада Комуналне милиције. 

Уз предлог из става 2. овог члана, Комунална милиција доставља и претходно 

прибављено мишљење начелника Градске управе за инспекцијски надзор. 

На стратешки план и годишњи план рада комуналне милиције, сагласност даје 

Скупштина града. 

 

7. Градска управа за опште и заједничке послове 

 

Члан 26. 

  

У Градској управи за опште и заједничке послове обављају се послови који се 

односе на: 

- нормативно - правне, управне, надзорне, стручно - техничке, стручно - 

оперативне, финансијско - материјалне, канцеларијске, статистичко - евиденционе, 

документационе, помоћне, занатске и манипулативне послове који се односе на 

организацију градске управе, давање савета грађанима и другим странкама у вези са 

подношењем захтева и других поднесака органима града, решавање у управним стварима 

о личном статусу грађана, закључење брака, вођење матичних књига и евиденција о 

држављанству, ажурирање бирачког списка, издавање уверења, односно других исправа 

о чињеницама о којима се води службена евиденција и о којима се не води службена 

евиденција ако је то законом одређено, издавање увeрења о животу,  послове из области 



управљања људским ресурсима, послове који се односе на права и обавезе по основу 

рада постављених и запослених у градским управама, вођење кадровске евиденције и 

персоналних досијеа за изабране, постављене, службенике на положају, службенике и 

намештенике у органима града, израду и уништавање печата органа града и вођење 

евиденције о њиховој употреби, израду нацрта општих аката који нису у делокругу рада 

других градских управа, пружање правне помоћи грађанима, послове за месне заједнице, 

послове који се односе на обавезе и положај избеглих и расељених лица,  стручне послове 

у вези референдума и народне иницијативе, послове у вези са локалим изборима, 

изборима за народне посланике, послове месних канцеларија и остале послове који нису 

стављени у делокруг рада других управа, врши пријем, евидентирање и отпремање 

поште, вођење архивског пословања, послове пријемне канцеларије и спровођење 

прописа о канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и архиве за све 

градске управе, послове електронске управе, праћење ажурности рада градских  управа 

у решавању у управним стварима, издавања оверених преписа аката из архиве, обавља 

текуће и инвестиционо одржавање пословног простора и опреме, стара се о физичком 

обезбеђењу објекта који се користи за потребе органа града, одржавање чистоће у 

пословним просторијама које користе органи града, послове превоза службеним 

аутомобилима, одржавања и гаражирања возила, умножавање материјала, озвучење и 

снимање тока седнице Скупштине града, курирске послове, противпожарну заштиту, 

организовање и спровођење активности у непредвиђеним ситуацијама (елементарне 

непогоде, земљотрес, поплаве, хемијска или друга загађења и друго), које се спроводе 

преко Ситуационог центра града Чачка, јавне набавке добара, радова и услуга за органе 

града, израду правних и других аката везаних за јавне набавке, израду плана набавки, 

учествовање у изради конкурсне документације и пружању стручне помоћи Комисији за 

јавне набавке, послове набавке опреме, уређаја и материјала, економата, послове на 

реализацији инвестиција које се финансирају из буџета Града, а односе се на изградњу, 

доградњу, реконструкцију и адаптацију објеката, увођење, развој и коришћење 

информатичких технологија за  органе града, одржавање и коришћење базе података и 

друге заједничке послове за органе града који нису у надлежности других управа. 

 

7.1. Месне канцеларије 

 

Члан 27. 

 

За обављање одређених послова из делокруга градских управа, ради стварања 

услова да се ти послови ефикасније и ближе месту становања и рада грађана обављају, у 

оквиру Градске управе за опште и заједничке послове, образују се месне канцеларије и 

то: 

1. Месна канцеларија Атеница са седиштем у Чачку ул. Др Драгише Мишовић бр. 203, 

за подручје насељених места Атеница и Кулиновци; 

2. Месна канцеларија Бечањ са седиштем у Бечњу за подручје насељених места Бечањ и 

Вујетинци; 

3. Месна канцеларија Бресница са седиштем у Бресници за подручје насељеног места 

Бресница; 

4. Месна канцеларија Горичани са седиштем у Горичанима за подручје насељених места 

Горичани и Качулице; 

5. Месна канцеларија Горња Трепча са седиштем у Горњој Трепчи за подручје насељеног 

места Горња Трепча; 

6. Месна канцеларија Горња Горевница са седиштем у Горњој Горевници за подручје 

насељеног места Горња Горевница; 



7. Месна канцеларија Доња Горевница са седиштем у Доњој Горевници за подручје 

насељеног места Доња Горевница; 

8. Месна канцеларија Доња Трепча са седиштем у Доњој Трепчи за подручје насељеног 

места Доња Трепча; 

9. Месна канцеларија Заблаће са седиштем у Заблаћу за подручје насељених места Балуга 

Трнавска, Вапа и Заблаће; 

10. Месна канцеларија Јежевица са седиштем у Јежевици за подручје насељених места 

Јежевица и Бањица; 

11. Месна канцеларија Јездина са седиштем у Јездини за подручје насељеног места 

Јездина; 

12. Месна канцеларија Катрга са седиштем у Катрзи за подручје насељеног места Катрга; 

13. Месна канцеларија Коњевићи са седиштем у Коњевићима за подручје насељених 

места Коњевићи и Балуга Љубићска; 

14. Месна канцеларија Лозница са седиштем у Лозници за подручје насељеног места 

Лозница; 

15. Месна канцеларија Љубић са седиштем у Љубићу за подручје насељеног места 

Љубић; 

16. Месна канцеларија Милићевци са седиштем у Милићевцима за подручје насељеног 

места Милићевци; 

17. Месна канцеларија Миоковци са седиштем у Миоковцима за подручје насељеног 

места Миоковци; 

18. Месна канцеларија Мојсиње са седиштем у Мојсињу за подручје насељених места 

Мојсиње и Станчићи; 

19. Месна канцеларија Мршинци са седиштем у Мршинцима за подручје насељених 

места Кукићи, Мршинци, Жаочани и Слатина; 

20. Месна канцеларија Мрчајевци са седиштем у Мрчајевцима за подручје насељеног 

места Мрчајевци; 

21. Месна канцеларија Остра са седиштем у Остри за подручје насељеног места Остра; 

22. Месна канцеларија Парменац са седиштем у Парменцу за подручје насељених места 

Парменац, Паковраће, Риђаге, Међувршје и Овчар Бања; 

23. Месна канцеларија Петница са седиштем у Петници за подручје насељених места 

Петница и Премећа; 

24. Месна канцеларија Пријевор са седиштем у Пријевору за подручје насељених места 

Пријевор и Видова; 

25. Месна канцеларија Прељина са седиштем у Прељини за подручје насељених места 

Прељина, Ракова и Соколићи; 

26. Месна канцеларија Прислоница са седиштем у Прислоници за подручје насељеног 

места Прислоница; 

27. Месна канцеларија Рајац са седиштем у Рајцу за подручје насељених места 

Брезовица, Липница и Рајац; 

28. Месна канцеларија Рошци са седиштем у Рошцима за подручје насељених места 

Врнчани, Јанчићи и Рошци; 

29. Месна канцеларија Трбушани са седиштем у Трбушанима за подручје насељених 

места Трбушани и Вранићи; 

30. Месна канцеларија Трнава са седиштем у Трнави за подручје насељених места 

Виљуша и Трнава. 

 

Члан 28. 

 

Месне канцеларије врше послове који се односе на: 



- вођење матичних књига, вођење евиденције о држављанству, издавање извода 

из матичних књига и уверења кад је за подручје месне канцеларије образовано матично 

подручје, пријем поднесака, достављање писмена грађанима, непосредно проверавање 

података за ажурирање бирачког списка, вршење административно техничких и других 

послова за месне заједнице и њихове органе и друге послове који су Статутом и одлуком 

органа Града стављени у делокруг рада месних канцеларија. 

У месним канцеларијама могу се обављати и послови за друге органе, 

организације и установе.  

Месне канцеларије имају свој печат. 

Поред садржине прописане Законом, печат садржи и назив и седиште Месне 

канцеларије. 

 

7.2. Служба правне помоћи 

 

Члан 29. 

 

Као посебна организациона јединица у саставу Градске управе за опште и 

заједничке послове образује се Служба правне помоћи. 

Служба правне помоћи обавља послове који се односе на пружање правне помоћи 

грађанима у остваривању њихових права и интереса и то давањем правних савета, 

састављањем поднесака (захтева, тужби, жалби, молби и др.) и исправа (изјава, уговора, 

тестамента и др.) и заступања грађана пред судовима и државним органима. 

Служба правне помоћи има свој печат. 

Поред садржине прописане Законом, печат садржи и текст следеће садржине: 

"Служба правне помоћи", седиште: Чачак. 

Делокруг и услови пружања правне помоћи грађанима уређује се посебном 

одлуком Скупштине града. 

 

8. Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

 

Члан 30. 

 

 У Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског 

већа обављају се послови који се односе на:  

- стручне, нормативно правне, управно правне, студијско-аналитичке, 

оперативне, организационе и административно - техничке послове за потребе 

Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника (израду аката које доноси 

Градоначелник и Градско веће, а који нису у делокругу рада других градских управа),  

послове протокола за потребе органа Града, стручне послове у вези сарадње и 

удруживања Града са локалним самоуправама у земљи и иностранству, стручне и 

административне послове у вези са постављењем и разрешењем за које је надлежно 

Градско веће и Градоначелник, сазивање, припрему и одржавање седница Градског већа 

и стручних радних тела које образује Градоначелник и Градско веће, послове спровођења 

поступака финансијске подршке који нису у надлежности других управа, припрему 

конференција за медије и припрему информативних и документационих материјала за 

јавно наступање Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа, 

послове конверзацијског превођења и превођења докумената за потребе Градоначелника 

и других функционера Града, послове извештавања јавности о раду и активностима 

градоначелника и других функционера Града и друге послове у вези рада 

Градоначелника, заменика Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника. 



 

8.1. Стручна служба Скупштине Града 

 

Члан 31. 

 

Као посебна организациона јединица у оквиру Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа образује се Стручна служба Скупштине. 

  Стручна служба Скупштине обавља стручне, оперативне и организационе 

послове за потребе Скупштине града, њених радних тела, председника и заменика 

председника Скупштине града, као и послове који се односе на: припрему седница и 

обраду аката усвојених на седницама Скупштине града, избор, именовања, постављења 

и разрешења лица која бира, именује или поставља Скупштина града, израду 

појединачних аката о примањима и накнадама одборника у Скупштини града, јавност 

рада Скупштине града, уређивања „Службеног листа града Чачка“, интернет 

презентације органа града, стручне, саветодавне и административно-техничке послове за 

потребе председника и заменика председника Скупштине града, информисање 

одборника и грађана о раду Скупштине града, припрему конференција за медије и 

припрему информативних и документационих материјала за јавно наступање 

председника и заменика председника Скупштине града и одборника и друге послове у 

вези рада Скупштине града. 

 

Члан 32. 

 

Секретар Скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем 

и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов рад. 

 

8.2. Кабинет Градоначелника 

 

Члан 33. 

 

Као посебна организациона јединица у оквиру Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа образује се Кабинет градоначелника.  

Кабинет градоначелника обавља послове за потребе градоначелника, заменика 

градоначелника и помоћнике градоначелника који се односе на: представљање и 

заступање града, комуникацију и сарадњу града са другим локалним самоуправама у 

земљи и иностранству и представницима државних органа, организација, удружења, 

привредних субјеката и других институција, организовање активности на прикупљању 

средстава намењених за реализацију развојних и других пројеката и утврђених обавеза 

града, организовање протокола поводом пријема представника домаћих и страних 

институција и организовање посета представника града, додељивања јавних признања 

града, организовања манифестација од значаја за Град, пријем странака које се 

непосредно обраћају градоначелнику и решавање по њиховим представкама, 

притужбама, захтевима и молбама, кореспонденцију и превођење докумената за потребе 

органа града, обраду и сређивање аката, предмета и документације везане за активности 

градоначелника, заменика градоначелника и помоћнике градоначелника, односе са 

медијима и информације о активностима органа града и друге послове за потребе 

градоначелника, заменика градоначелника и помоћнике градоначелника утврђене 

Законом, Статутом и овом одлуком.  

 



X ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

Члан 34. 

 

Помоћник градоначелника: 

- покреће иницијативе за израду аката из области за коју се поставља, 

- предлаже пројекте, 

- сачињава мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које 

је постављен,  

- даје упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, 

- сарађује са јавним службама и организацијама у делокругу своје надлежности, 

- обавља и друге послове по овлашћењу и захтеву Градоначелника. 

 

Члан 35. 

 

Помоћника Градоначелника поставља и разрешава Градоначелник. 

За помоћника Градоначелника може бити постављено лице које има стечено 

најмање високо образовање у било којој научној области и најмање три године радног 

искуства у струци. 

Помоћници градоначелника заснивају радни однос на одређено време. 

 

Члан 36. 

 

У кабинету градоначелника Градоначелник поставља три помоћника 

Градоначелника и то:  

- помоћника Градоначелника за месну самоуправу и инфраструктуру;  

- помоћника Градоначелника за друштвене делатности;  

- помоћника Градоначелника за заштиту животне средине. 

 

Члан 37. 

 

Помоћник Градоначелника је самосталан у раду и за свој рад одговара 

Градоначелнику. 

 

XI УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

Члан 38. 

 

Унутрашње организационе јединице образују се према пословима који захтевају 

непосредну повезаност и организациону посебност и у зависности од броја запослених. 

Унутрашње уређење и систематизација градских управа уређује се актом о 

унутрашњем уређењу и систематизацији. 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, 

стручним службама и Градском правобранилаштву припрема начелник Градске управе 

за опште и заједничке послове града Чачка и доставља Градском већу на усвајање. 

 

Члан 39. 

 

Унутрашње уређење и систематизација радних места у градској управи мора бити 

прилагођена делокругу и радним процесима у градској управи да обезбеђује: 



- прилагођеност унутрашње организације целини послова градске управе; 

- стручно, ефикасно, рационално и усклађено вршење послова у градској управи; 

- законито и благовремено одлучивање у управном поступку; 

- груписање истоврсних или сродних и међусобно повезаних послова у одговарајуће 

унутрашње организационе јединице; 

- ефикасну сарадњу између градских управа за поједине области и јавних служби чији је 

оснивач Град и државних органа и организација. 

 

Члан 40. 

 

Унутрашње организационе јединице градске управе су: одсек, служба и група, а 

могу због специфичности делокруга рада имати и другачији назив од назива 

организационе јединице, с тим да та организациона јединица има положај одговарајуће 

организационе јединице утврђене овим чланом. 

Градска управа може бити без унутрашњих организационих јединица. 

Поједине послове у оквиру градских управа могу да врше самостални извршиоци 

изван унутрашње организационе јединице, ако то налажу природа или обим посла. 

 

XII АКТ О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

 

Члан 41. 

 

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији се састоји из дела којим се 

прописује унутрашње уређење градске управе и дела којим се прописује систематизација 

радних места у управи. 

Део акта о унутрашњем уређењу и систематизацији којим се прописује 

унутрашње уређење градске управе садржи: 

- унутрашње организационе јединице у управи и њихове послове, 

- руковођење унутрашњим организационим јединицама. 

Део акта о унутрашњем уређењу и систематизацији којим се прописује 

систематизација радних места у градској управи садржи: укупан број радних места са 

називом, описом радних места, звањима у која су радна места разврстана, потребан број 

извршилаца за свако радно место, врсту и степен образовања, радно искуство и друге 

услове за рад на сваком радном месту. 

 

Члан 42. 

 

Радом Градске управе руководи начелник управе као службеник на положају.  

Начелник Градске управе може имати заменика начелника.  

Начелника Градске управе поставља Градско веће, на основу Јавног огласа, на пет 

година.  

Заменик начелника Градске управе се поставља на исти начин и под истим 

условима као начелник.  

 

Члан 43. 

 

Уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења 

начелника управе, као и када начелник управе није у могућности да обавља дужност 

дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности - службеника који испуњава 



утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће обављати послове 

начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.  

Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање 

положаја се оглашава у року од 15 дана од дана постављења вршиоца дужности.  

У случају да се јавни конкурс не оконча постављањем на положај, статус вршиоца 

може се продужити најдуже још три месеца.  

По истеку рока из става 1. и 3. овог члана постављени службеник се распоређује 

на радно место на коме је био распоређен до постављења. 

 

XIII РУКОВОЂЕЊЕ 

 

1. Руковођење градском управом 

 

Члан 44. 

 

Радом Градске управе за финансије руководи начелник Градске управе за 

финансије.  

За начелника Градске управе за финансије може бити постављено лице које има 

стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским 

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

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит 

и најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Члан 45. 

 

Радом Градске управе за урбанизам руководи начелник градске управе за 

урбанизам. 

За начелника Градске управе за урбанизам може бити постављено лице које има 

стечено високо образовање из научне области правне науке, архитектуре, грађевинског 

инжењерства, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у 

струци. 

 

Члан 46. 

 

Радом Градске управе за друштвене делатности руководи начелник Градске 

управе за друштвене делатности. 

За начелника Градске управе за друштвене делатности може бити постављено 

лице које има стечено високо образовање из научне области економије - дипломирани 

економиста односно из 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 на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит 

и најмање пет година радног искуства у струци. 



Члан 47. 

 

Радом Градске управе за локалну пореску администрацију руководи начелник 

Градске управе за локалну пореску администрацију. 

За начелника Градске управе за локалну пореску администрацију може бити 

постављено лице које има стечено високо образовање у образовном - научном пољу 

правних или економских наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног 

искуства у струци. 

 

Члан 48. 

 

Радом Градске управе за локални економски развој руководи начелник Градске 

управе за локални економски развој. 

За начелника Градске управе за локални економски развој може бити постављено 

лице које има стечено високо образовање у образовно - научном пољу правних или 

економских наука, пољопривредног или грађевинског инжењерства, организационих 

наука или електротехничког или саобраћајног инжењерства или технолошких наука, на 

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

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци. 

 

Члан 49. 

 

Радом Градске управе за инспекцијски надзор руководи начелник Градске управе 

за инспекцијски надзор. 

За начелника Градске управе за инспекцијски надзор може бити постављено лице 

које има стечено високо образовање у образовно-научној области правних наука, 

грађевинског инжењерства 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 на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 

година радног искуства у струци. 

 

Члан 50. 

 

Радом Градске управе за опште и заједничке послове руководи начелник Градске 

управе за опште и заједничке послове. 

За начелника Градске управе за опште и заједничке послове може бити 

постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке, 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 



трајању од најмање 4 године, или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци. 

 

Члан 51. 

 

Радом Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског 

већа руководи начелник Градске управе за послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа. 

За начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне 

области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у 

струци. 

 

3. Руковођење организационим јединицама 

 

Члан 52. 

 

Радом унутрашњих организационих јединица руководе: 

- одсеком - шеф одсека; 

- службом - шеф службе; 

- групом - руководилац групе; 

- месном канцеларијом - шеф месне канцеларије; 

- кабинетом - шеф кабинета;  

- сектором - шеф сектора.  

Руководилац унутрашње организационе јединице, поред послова руковођења 

унутрашњом организационом јединицом, обавља и послове запосленог на одређеном 

радном месту у складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији. 

 

Члан 53. 

 

Руководиоце организационих јединица у градској управи распоређује начелник 

градске управе. 

Члан 54. 

 

Начелник градске управе за свој рад и рад градске управе којом руководи, 

одговара Градском већу у складу са законом, Статутом града и овом oдлуком. 

 

Члан 55. 

 

Начелник градске управе из члана 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. и 51. ове oдлуке у 

градској управи којом руководи: 

- представља и заступа градску управу којом руководи, 

- предлаже начин организације и систематизације радних места управе којом руководи, 

начелнику градске управе надлежне за сачињавање обједињеног предлога акта о 

организацији и систематизацији Градске управе Градском већу, 



- организује, координира и контролише обављање послова градске управе и појединих 

запослених,  

- распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица и запослене у складу 

са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији, 

- распоређује послове на организационе јединице, односно непосредне извршиоце и 

пружа потребну стручну помоћ, 

- обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга градске 

управе, 

- доноси и потписује акта из надлежности градске управе, 

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

Градоначелнику, 

- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у управи кад за поједина 

права, обавезе или одговорности није надлежан други орган или тело, 

- подноси Градском већу извештај о раду градске управе, 

- решава о сукобу надлежности између унутрашњих организационих јединица, 

- стара се о извршавању радних обавеза запослених у градској управи, 

- обавља најсложеније послове из делокруга рада градске управе, 

- врши и друге послове који су му законом, Статутом и другим актима града стављени у 

надлежност и одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова 

Градском већу. 

 

4. Радно време у градским управама 

 

Члан 56. 

 

Пуно радно време у градским управама износи 40 часова у седмици. 

Распоред радног времена у градским управама посебним актом утврђује 

Градоначелник. 

 

XIV ОДНОСИ ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

1. Однос градских управа према грађанима, предузећима, установама и другим 

органима и организацијама 

 

Члан 57. 

 

Градске управе су дужне да захтеве у управним стварима грађана, јавних 

предузећа, привредних друштава, установа и других органа и организација решавају у 

роковима прописаним законом, а за случај прекорачења тих рокова обавесте подносиоца 

захтева о разлозима прекорачења и упуте га на могућност коришћења правних средстава. 

 

Члан 58. 

 

Запослени у градској управи су дужни да грађанима и правним лицима у законом 

прописаном поступку омогуће остваривање њихових права и обавеза, да им дају 

потребна обавештења, упутства или податке од значаја за остваривање њихових права и 

обавеза. 

 

 

 



2. Однос градских управа према органима града 

 

Члан 59. 

 

Однос градских управа према Скупштини града, Градском већу и Градоначелнику 

заснива се на правима и обавезама утврђеним законом, Статутом, овом одлуком и другим 

прописима. 

 

Члан 60. 

 

Градске управе одговорне су Градском већу за потпуно и благовремено вршење 

послова у складу са прописима. 

Ради остваривања контроле рада градских управа, градске управе подносе 

извештај о свом раду Градском већу најмање једном годишње.  

 

Члан 61. 

 

Градске управе су дужне да органима Града дају обавештења, објашњења и 

податке из свог делокруга. 

На захтев одборника, градске управе су обавезне да дају обавештења, податке, 

објашњења и одговоре. 

 

Члан 62. 

 

Градске управе се у вршењу својих послова придржавају налога, упутства и 

смерница за рад Градоначелника и Градског већа. 

 

Члан 63. 

 

Градско веће врши надзор над радом градских управа. 

Када у вршењу надзора над радом градских управа утврди да акта градских 

управа, односно акт градске управе није у складу са законом, Статутом града, другим 

општим актима или одлукама Скупштине града, Градско веће укида или поништава 

таква акта са налогом да се донесе нови акт. 

 

3. Међусобни односи градских управа 

 

Члан 64. 

 

Међусобни односи градских управа заснивају се на правима и дужностима 

утврђеним законом, Статутом града, одлукама органа Града и другим прописима. 

Градске управе су дужне да међусобно сарађују када то захтева природа посла, 

као и да размењују потребне податке, информације и обавештења неопходна за рад и 

реализацију посла. 

 

Члан 65. 

 

У случају немогућности вршења послова из делокруга управе због не вршења 

послова друге градске управе, односно ускраћивања сарадње, података и обавештења од 



друге градске управе, начелник градске управе која је у немогућности да послове врши 

о томе обавештава Градоначелника и Градско веће. 

 

XV СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ, ИЗУЗЕЋЕ 

 

Члан 66. 

 

Градско веће решава сукоб надлежности између појединих градских управа и 

између градских управа и јавних предузећа, и установа и других облика организовања, 

када на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних 

лица или других странака. 

 

Члан 67. 

 

Начелник решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих 

јединица. 

 

Члан 68. 

 

По жалби против првостепеног решења градске управе у пословима локалне 

самоуправе, решава Градско веће. 

Градска управа, на чији првостепени акт је уложена жалба, дужна је да без 

одлагања, а најкасније у року прописаним законом, од дана пријема жалбе, достави 

Градском већу жалбу са списима предмета. 

Организациона јединица која врши стручне послове за потребе Градског већа 

води другостепени поступак за потребе Градског већа и израђује нацрте и предлоге аката 

које доноси Градско веће. 

По жалбама на решења којима се одлучује о правима и дужностима службеника 

из радног односа, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса, одлучује 

жалбена комисија у складу са законом. 

 

Члан 69. 

 

О изузећу начелника решава Градско веће. 

О изузећу службеног лица у градској управи решава начелник градске управе. 

 

XVI ПРАВНА АКТА ГРАДСКИХ УПРАВА 

 

Члан 70. 

 

Ради извршавања закона, других прописа и општих аката Републике, одлука и 

општих аката Скупштине града, градске управе могу доносити правилнике, наредбе, 

упутства, решења и закључке кад су за то овлашћени тим актима. 

Градска управа може издавати инструкције и стручна упутства и давати 

објашњења. 

 

Члан 71. 

 

Правилником се разрађују поједине одредбе закона, одлука и других општих 

аката.  



Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба закона, одлука и других 

прописа, наређује или забрањује поступање у одређеном случају који има општи значај. 

Упутством се прописује начин рада и вршења послова градске управе. 

Решењем се одлучује о појединачним правима и обавезама. 

Закључком се у складу са законом или другим прописом одлучује о питањима која 

се тичу поступка и о питањима која се као споредна појаве у вези са спровођењем 

поступка, у којем се одлучује решењем. 

Инструкцијом се уређују обавезна правила о начину рада и поступања градске 

управе којима се обезбеђује извршавање послова из делокруга управе. 

Стручно упутство садржи правила за стручно организовање и за стручан рад 

запослених. 

Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих одредаба 

одлука и других прописа. 

 

Члан 72. 

 

Правна акта градске управе доноси начелник градске управе којом руководи.  

Начелник градске управе којом руководи може овластити руководиоца 

унутрашње организационе јединице да доноси решења, закључке и упутства. 

У поступку инспекцијског надзора инспектори доносе решења и закључке у 

складу са законом и другим прописима. 

Правилнике и упутства који су од интереса за више управа доноси Градоначелник. 

Општа акта градских управа објављују се у "Службеном листу града Чачка" кад 

је то законом или актом одређено или на огласној табли у згради седиштa органа  Града. 

 

Члан 73. 

 

У поступку пред градском управом у коме се решава о правима и обавезама 

грађана и правних лица, примењује се Закон о општем управном поступку. 

 

XVII КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Члан 74. 

 

Канцеларијско пословање градских управа обухвата примање, прегледање, 

распоређивање, евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно 

- техничко обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета, излучивање 

безвредног регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву, 

праћење ефикасности и ажурности рада градских управа. 

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе примењује се на 

градске управе када решавају у управном поступку о правима и обавезама грађана, 

јавних предузећа, привредних друштава, установа и других облика организовања из 

изворног делокруга Града и када врше поверене послове државне управе из оквира права 

и дужности Републике. 

 

XVIII ЈАВНОСТ РАДА 

 

Члан 75. 

 

Рад градских управа је доступан јавности. 



Градске управе обезбеђују јавност рада давањем информација средствима јавног 

информисања, издавањем информатора о раду у складу са законом којим се уређује 

доступност информација, издавањем службених информација, интернет презентацијом 

рада градских управа, обезбеђењем услова за несметано обавештавање јавности о 

обављању послова из свога делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом 

и делокругом рада и на други начин. 

 

Члан 76. 

 

Начелник градске управе даје информације средствима јавног информисања, о 

раду градске управе којом руководи. 

Начелник градске управе може овластити друго запослено лице да о раду градске 

управе или појединих организационих јединица даје информације средствима јавног 

информисања. 

 

Члан 77. 

 

Градска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина 

представља државну, војну или службену тајну у складу са законом. 

О ускраћивању информације или других података и чињеница одлучује начелник 

који руководи градском управом на коју се информација односи. 

 

XIX РАДНИ ОДНОСИ 

 

Члан 78. 

 

Послове градских управа обављају начелник градске управе, руководиоци 

организационих јединица и запослени. 

Начелник Градске управе има статус службеника на положају. 

 

Члан 79. 

 

На права, обавезе, одговорности, звања и стручне спреме службеника на 

положају, службеника и намештеника у Градској управи примењују се одредбе закона и 

других прописа који се примењују на запослене у локалној самоуправи. 

 

Члан 80. 

 

О правима, обавезама и одговорностима запослених одлучује начелник градске 

управе којом руководи, или лице које га у случају спречености или одсутности замењује 

односно други орган или тело у складу са законом. 

 

Члан 81. 

 

О појединачним правима, обавезама и одговорностима лица на положају одлучује 

орган одређен законом. 

 

 

 

 



1. Положаји, звања службеника и врсте радних места намештеника 

 

Члан 82. 

 

Положај службеника, услови за постављење на положај, односно престанак рада 

на положају, врсте звања и услови за разврставање звања службеника и врсте радних 

места намештеника, утврђени су законом и актима Владе донетим на основу закона.  

Актом о организацији и систематизацији радних места у Градској управи, односно 

актом о распоређивању службеника утврђује се звање службеника и врста радног места 

намештеника, у зависности од захтеваних услова утврђених законом и подзаконским 

актима Владе. 

 

2. Напредовање запослених 

 

Члан 83. 

 

Оцењивање и напредовање запослених врши се у складу са условима и на начин 

утврђен законом и подзаконским актима из члана 82. ове одлуке. 

 

XX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 84. 

 

Начелници градских управа који су постављени на положај у складу са Законом о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број  21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. закон) и 

Одлуком о градским управама (''Службени лист града Чачка'', бр. 8/2008, 21/2009, 

11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017), настављају са радом до истека периода на који су 

постављени. 

 

Члан 85. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о градским управама 

(''Службени лист града Чачка'', бр. 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017).  

 

Члан 86. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка". 
  

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: ____________ 

 __________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине града Чачка  

Игор Трифуновић, с.р 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о градским управама, садржан је у Закону о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон и 47/2018), Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број  21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 

95/2018 – др. закон) и Статуту града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 6/2019).               

            

Чланом 59. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да акт о 

организацији општинске управе доноси Скупштина општине на предлог Општинског 

већа а чланом 65. став 3. Закона да одредбе овог Закона које се односе на Скупштину 

општине примењују се на градску Скупштину. 

 

          Скупштина града Чачка на седници одржаној 7. октобра 2008. године донела је 

Одлуку о градским управама број 06-732008-5-02 од 07.10.2008. године, 25. и 28. 

децембра 2009. године Одлуку о изменам и допунама Одлуке о градским управама, број 

06-162/2009-I, 1., 2. и 6. јула 2015. године Одлуку о допуни Одлуке о градским управама, 

број 06-113/2015- I,   7., 12., 13.  и 16. септембра 2016. године Одлуку о измени Одлуке о 

градским управама, број 06-153/2016-I, дана 13.,24., 26., 27. и 28. децембра 2016. године 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о градским управама, број 06-267/2016- I, и дана 

1. и 2. децембра 2017. Олуку о изменама и допунама Одлуке о градским управама, број 

06-204/17-I. Одлука је обајвљена у „Службеном листу града Чачка“ бр. 8/2008, 21/2009, 

11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017).                         

  

Разлог доношења нове Одлуке о градским управама је, да се у складу са одредбама 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон и 47/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број  21/2016, 113/2017, 

113/2017 – др. закон и 9572018 – др. закон)  и Статута града Чачка („Службени лист града 

Чачка“, број 6/2019), уреде организација и делокруг градских управа, руковођење, права, 

дужности и одговорности начелника градске управе и запослених, односи градских 

управа, правни акти, канцеларијско пословање, јавност рада и друга питања од значаја за 

вршење послова градских управа у оквиру надлежности утврђених законом, Статутом, 

одлукама Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. Осим тога неопходно је да 

одредбе које регулишу делокруг послова градских управа буду усклађене са одредбама 

закона и других прописа које те управе примењују а односе се на област за коју су и 

образоване. 

 

          Градске управе, које су образоване за поједине области су: Градска управа за 

финансије, Градска управа за урбанизам, Градска управа за друштвене делатности, 

Градска управа за локалну пореску администрацију, Градска управа за локални 

економски развој, Градска управа за инспекцијски надзор, Градска управа за опште и 

заједничке послове и Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа града Чачка, у оквиру којих се образују унутрашње организационе 

јединице за вршење међусобно повезаних управних, стручних и других сродних послова. 

Унутрашње организационе јединице су одсек, служба и група. Као посебне 

организационе јединице у оквиру градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка, образован је Кабинет градоначелника и 

Стручна служба Скупштине града. 

 



Делокруг послова Градске управе за локалну пореску администрацију је измењен 

у односу на претходно важећу одлуку о градским управама из следећих разлога: Законом 

о финансирању локалне самоуправе предвиђено је обезбеђивање средстава јединицама 

локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова. Изворне приходе 

јединице локалне самоуправе у целости администрира (утврђује, контролише и 

наплаћује) локална самоуправа. Чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе 

прописани су изворни приходи који припадају јединици локалне самоуправе, а чланом 

60. прописано је да јединица локалне самоуиправе у целости утврђује, наплаћује и 

контролише јавне приходе из члана 6. почев од 01.01.2007. године. Чланом 2а. и 2б. 

Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, 

прописане су надлежности локалне пореске администрације. Закон о порезима на 

имовину, који представља материјални закон, измењен је, за потребе фискалне 

децентрализације Законом о изменама и допунама Закона о порезима на имовину створен 

је правни основ да јединица локалне сaмоуправе донесе одлуку којом ће утврдити висину 

стопе пореза на имовину до висине прогресивне пореске стопе која се није мењала. 

Утврђивање и наплата пореза на имовину регулисани су чл. 32. до 42. Закона о порезима 

на имовину који дефинишу послове које обавља локална пореска администрација (порез 

на имовину у статици). 

 

Такође код делокруга послова Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка, унете су значајне новине тако што су, у односу на раније послове, додати послови 

инспекцијског надзора Градске управе за инспекцијски надзор, који су законом поверени 

из оквира права и дужности Републике и то: туризма, трговине и спорта. Наиме, чланом 

118. став 7. и 8. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 

93/12 и 84/15), прописано је да инспекцијски надзор над применом овог закона врши 

јединица локалне самоуправе у делу којим се уређује обављање угоститељске делатности 

од стране правног лица, привредног друштва, предузетника или огранка страног правног 

лица, као и физичког лица у собама, становима и кућама, за које није издато решење о 

разврставању у категорију, у објектима домаће радиности, сеоском туристичком 

домаћинству и хостелу ако гости нису евидентирани, односно пријављени у складу са 

овим законом, обављање угоститељске делатности од стране физичких лица у објектима 

домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, а није закључен уговор из члана 

74. став 1. овог закона и члана 77. став 1. овог закона, испуњеност прописаних услова и 

начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности, сеоском 

туристичком домаћинству и хостелу; испуњеност минимално техничких услова и 

стандарда у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и у 

угоститељском објекту врсте хостел, испуњеност прописаних услова у погледу уређења 

и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење дима, паре и мириса, као 

и других непријатних емисија, као и у погледу уређења и опремања угоститељског 

објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује 

заштита од буке, испуњеност прописаних услова у угоститељском објекту, као и начин 

обављања угоститељске делатности у угостититељском објекту, који се налази у 

стамбеној згради, наплата и уплата боравишне таксе, провера испуњености услова и 

рокова усаглашености угосттиељских објеката са актом из члана 114. овог закона, 

стицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. Послове 

из става 7. овог члана јединица локалне самоуправе обавља као поверени посао. Чланом 

46. став 1. тачка 2. Закона о трговини („Сл. гласник РС“, број 52/2019) прописано је да 

инспекцијски надзор над спровиђењем овог закона и прописима донетих на основу овог 

закона врши јединица локлане самоуправе, преко комуналних инспектора, у делу 

надзора над трговином личним нуђењем, трговином из члана 14. став 1. тачка 2. и 3. овог 



3aKOHa, [3y3eB KI{OCKa, KaO r{ y IIOrJreAy ]roTr,rqarba r,r flpr.rApxaBarba paAHor BpeMeHa kr

I{crllqarba rloAaraKa I{3 rrJraHa 32. ct.1.-3. onor saxoua. Tarofe, qJraHoM 169. cras 3. 3aroua
o cnopry (,,Cr. HIaoHI{K PC", 6poj 1012016) rporr{caHo je .ua Ha repr.rropr.rjra je4r.rHrule
JIoKaJIHe caMoyfipaBe, uncuexqujcrr HaA3op, ocvrra 3a Haqr.roHaJrne cfioprcKe caBe3e,
opranl,Ballzje roje ce 6ane crpfrHr,rM ocnoco6.nasarbeM y o1tacru clopra r,r c[oprcKe
opraHll3arlraje r<oje ce raKMrrqe y upoQecr4ouaJrH[M cflorpcK]rM Jrr,rraMa, Bpmr4 HaAJrexHr{
oprau je4I,rHI{IIe JIoKiurHe caMorry)aBe, rrpeKo lparcror c[oprcKor [HcrreKTopa, Kao rroBepeu]r
rocao. Ilopeg HaBeAeHor, laua 16.07.2019. roAr.rHe cryr]ro je na cnary 3axon o roruyua.nuoj
rr,runuqnjra (,,Cn. rnacHr,rK PC", 6poj 4912019), re ce oBoM O4nyrona Bpr[n o4ronapajyha
rrpoMeHa Ha3r.rBa orceKa Korr,rytra.nne uonuquje, Kao u Hir3r,rBr,r paAHor Mecra HaqeJrHr,rKa

KoMyHaJIHe nonzquje rd KoMyHaJrHlrx noirlrrlajal4ra, get[unnmy [ocJroBr,r KoMyHaJrHe uunuquje,
pyxono! erre rr [naHr.rparbe [ocJroBa KoMyHa.nue uunuquj e.

Hajsna.rajuuje uonune y AeJroKpyry rocnoBa fpa.ucre yfipaBe 3a orrrrrre u saje4urvxe
rlocJroBe rpaAa rlaqxa cy: opranr.r3oBarre Cnryaquouor rIeHTpa rpala r{auxa, [peKo xojer ce
o6anrajy uocJIoBlI opraHlr3oBalbafi cnponoleme aKTr,rBHocrr,r y Heflpe4nralemu cutyauujarraa
(elerrreutapHe HerloroAe, 3eMJborpec, florrJraBe, xerraujcrailruApyra sara$ema u 4pyro), Kao 14

rlocJroBrr eJreKTpoHcKe y[paBe. V unauy 25, 6pucaue cy peqlr: (oBepy rrorrrrrca, flperrr,rca ]r
p)'Konllca raa je ro 3aKoHoM yrnp$eao>, o6szporra Aa cy HaBeAeHlr [ocJroB[ y HaAJrexuocrr.r
januux 6enexuraxa. Tanofe, y AeJroKpyry uocJroBa oBe yflpaBe HaBeAeHr.r cy u [ocJroB]r Ha
pea-uusaqujl4 llHBecrr{quja roje ce ([unancilpEy ras 6ygera fpaAa, a oAHoce ce Ha r,r3lpaArby,

AorpaArby, peKoHcrpyrrlrajy x a,qaumqujy o6jexam.

Y O4nyqu o rpaAcKI{M yrlpaBaMa, a canracHo o4peg6aua 3arona o.uorannoj cirMoyrrpaB}r
u Ctaryra lpaAa r{a.rKa, rpom,rcaHo je 4a HaqeJrHr.rK fpa4cre yrpaBe sa cnoj pryLrpaa fpaacre
yrlpaBe nojoru pyKoBoAr,r oAroBapa fpagcxou nehy, Kao Ir 4a fpagcrona nehy rroAHoclr
usnemtaj o paAy lpa4cxe yrpaBe. Taxole y AeJry r<ojrnr ce peryJrlrrue oAHoc rpaAcKr.rx ynpaBa
rpeMa opraHLIMa rpa,{a suauajno je aa IpaAcKe )mpaBe rolHoce usoeutaj o cBoM paAy
fpa4crou nehy najrraarre jeguou roAlrrrrrbe.

Pyrconolerre rpa,qcKllM yrlpaBaMa r.r paAHlr oAuocr,r y rpaAcKr,rM y[paBaMa peryJrr{caHr.r

cy y cKnaAy ca oApeA6aua 3arona o 3arrocJreHr{Ma y ayroHoMurarrr nor<paj}rnaMa u je4uur.rqarr,ra

JIOKaJTHe CaMoyrrpaBe.

Cryuarreu ni cuary oBe oAJryKe npecraje Aa Baxr,r O4rryxa o rpa,qcKrM
yrpaBaMa ("Cnyx6erur rrrrcr tp4a rfa.il(a", 6p. 8/2008 ,2112009, 1112015, 1912016,2612016 u
22120t7).

cTPyqHA OEPMA
Ipagcra yrpaBa 3a onmre

rrrrne rrocJroBe rpaAa rla.rrca

Ha.reluur
uh


