
Peuy6nraxa Cp1wja

IPAT IIAIIAK
Ipa4crco nehe
Epoj: 06-18612020-1il

1 8. lerlel,r6ap 2020. roAr.rne
IIAI{AK

cKyfIluTIIHA IPAIA TIAIIKA

Ha ocnony qrana 46. 3axona o norzurHoj curMoyrrpaBra (,,C;r.ruacnux PCo' 6p.12912007,

8312014 - Ap. 3aKos, 10112016 - Ap. 3aKoH v 4712018) r qrraHa 84. Cmryra tpaxa rla.{xa

(,,Cn.nracr rpaAa r{aqxao' 6p. 612019),

fpa4cxo nehe rpa4a tla.rra, Ha ceAHlrqrz o4pNauoj 18. aeqeu6pa 202A. roAraue,

yrepauno je

rrPEAJrOr
KAAPOBCKOI rrJrAHA IPMCKI,IX yrrpABA rpAAA rIAqKA, CJIyX{EE 3A

EyUETCKy HHCIIEKTITTJy IPAIA TIATIKA, CJIyII{EE 3A I,rHTEpIry
PEBII3pIJy IPAIA qAqKA I,I TPAACKOT IIPABOEPAHI4JIAIIITBA IPAIA

qAqKA 3A202t. IOAIII{y

ra [pernaxe Cxyuurunu Aa AoHece

KMPOBCKII TIJIAH
IPMCKI,IX yIIPABA rPAIA rIArrKA, CJTy)I{EE 3A EyUETCKy TIHCITEKTII{Jy

rPMA TIATIKA, CJIYXEE 3A I,IHTEPIIY PEBII3I,IJY |PAAA qAIIKA I,I
IPAICKOT IIPABOEPAHI,IJIATTTTBA IPAAA rrAqKA 3A 2021. IOAlrIry

y rercry xojra je AocraBJreH og6opnr.rquMa 3a ceAHHrIy Crynuruane.

?Isrecrunaq Ha oeAHI4III4 Crynumnue je He6ojrua Eexanuh, HaqeJrHr4K fpa4cxe yrpaBe
3a orrtrrre r,r saje4urauKe nocJroBe.



Peuy6ruara Cp6uja
fpa4 r{a.rarc

Ipa4cra ylpaBa 3a o[rrrre u raje4uuuxe
rIocJIoBe rpa,rya 9a.rKa
Epoj: 119-112020-IY-7
16.12.2020. roArrHe
rlaqax

TPMCKO BET|E IPAAA qAqKA

Y npruory aKTa AocraBJbaMo Ilpe4uor Ka4poecxor rrJraHa fpa4crux yfipaBa rpa.,{a
rlaura, CnyN6e sa 6yqetcry uncuerqujy rpaAa r{aura, Crryx6e 3a }rHrepuy penrsrajy lpa.ra
9a'rra z fpa4cror upano6paHlrJrarrrrBa rpaaa r{a.rxa sa202L r.oAr{Hy.

IIEJIHIIK
rrpaBe 3a o[rrrTe rr

rpaAa rlaqrca

h



 

 

 

            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, 113/2017 – др. закон, 95/2018 - др. закон, 86/2019 - др. закон) и члана 54. став 1. 

тачка 7. Статута града Чачка (''Службени лист града Чачка'', број 6/2019), 

             Скупштина града Чачка на седници одржаној __________________________, 

донела је 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

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

за интерну ревизију града Чачка и Градског правобранилаштва града Чачка 

 за 2021. годину 

 

 

 

I ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

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

 дан 10.12.2020. године је 19. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 4 

Саветник 9 

Млађи саветник 1 

Сарадник  

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 2021. годину је 24. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 5 

Саветник 9 

Млађи саветник 4 

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт 4 

Референт  

Млађи референт 1 

  

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 10.12.2020. године је 27. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 7 

Саветник 15 

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 2 

Пета врста радних места  

  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2021. годину је 31. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 7 

Саветник 17 

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 10.12.2020. године је 17. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 3 

Саветник 8 

Млађи саветник 1 

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 2021. годину је 20. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 3 

Саветник 10 

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  

Приправници  

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 10.12.2020. године је 22. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 2 

Саветник 5 

Млађи саветник 4 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 6 

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) 

1 

 

2. Планирани број запослених за 2021. годину је 31. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 2 

Саветник 10 

Млађи саветник 5 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 10 

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 10.12.2020. године је 17. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 3 

Саветник 10 

Млађи саветник 3 

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 2021. годину је 23. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 4 

Саветник 13 

Млађи саветник 5 

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) 

 



VI ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

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

 Чачка на дан 10.12.2020. године је 44. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 8 

Саветник 21 

Млађи саветник 10 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 2 

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 2021. годину је 51. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 8 

Саветник 23 

Млађи саветник 11 

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт 2 

Референт  

Млађи референт 5 

  

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 10.12.2020. године је 58. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 9 

Саветник 12 

Млађи саветник 5 

Сарадник 2 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 13 

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 2021. годину је 69. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 11 

Саветник 17 

Млађи саветник 7 

Сарадник 2 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 14 

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 

Приправници 1 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 



VIII. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 

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

Градоначелника и Градског већа града Чачка, на дан 10.12.2020. године je 16. 
 

Радна места службеника и намештеника  Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 5 

Саветник 6 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт 1 

Референт  

Млађи референт  

  

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 у Кабинету 

Градоначелника 

 

Радни однос на одређено време  

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2021. 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  

  

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 у Кабинету 

градоначелника 

1 

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 10.12.2020. године је 2. 

 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи  

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 2 

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 2021. 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 

 10.12.2020. године је 0. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи  

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник  

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 2021. годину 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) 

 

 



 XI ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЧАЧКА 

 

1. Постојећи број запослених у Градском јавном правобранилаштву града 

 Чачка,  на дан 10.12.2020. 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 2021. годину је 4. 

 

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  

Приправници 1 

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  

 
 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. 

закон и 86/2019), који је у пуној примени од 01.12.2016. године, прописано је да се њиме 

уређују права и дужности из радног односа запослених у јединицама локалне самоуправе. 

 Одредбама чланова 76. - 78. Закона прописано је да се Кадровски план састоји од 

приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним 

односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси кадровски 

план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни 

однос на одређено време планира у кабинету градоначелника или због повећаног обима 

посла.  

 Нацрт Кадровског плана припрема се у складу са буџетским календаром, 

истовремено са нацртом буџета јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са 

средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план у једници локалне самоуправе усваја 

Скупштина града, истовремено са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе. 

 Циљ доношења кадровског плана је да се сагледају потребе градских управа, 

служби и Градског правобранилаштва када су у питању кадрови за наредну годину и да 

се у складу са тим потребама планирају расходи за запослене. Значај кадровског плана 

огледа се у томе што се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места доноси на основу усвојеног кадровског плана и што радно место не може да се 

попуни ако његово попуњавање није предвиђено кадровским планом. 

 

У Градској управи за финансије града Чачка, крајем децембра 2020. године, на 

основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 

радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства државне управе и 

локалне самоуправе, биће започет поступак попуњавања извршилачких радних места са 2 

извршиоца у звању млађег саветника.  

Постоји потреба да се у току 2021. године попуне још 3 извршилачка радна места, 

и то у следећим звањима: млађи саветник, саветник и млађи рефернт, за која радна места 

ће ова управа поднети молбу за прибављање сагласности од надлежне комисије.  

Крајем ове године, тачније 30.12.2020. године, због стицања услова за старосну 

пензију, престаје радни однос једном службенику у звању самостални саветник, који је 

шеф службе. Такође, у текућој години престао је радни однос, по истом основу, и 

службенику са звањем сарадника. Услед промене законских прописа и увођења нових 

послова у области јавних финансија потребно је дефинисати нове радне процесе а 

постојеће прилагодити променама.  

Почетком 2020. године уведен је електронски облик на Wеб апликацији требовања 

средстава од стране буџетских корисника што је произвело и електронско архивирање 

документације. Од јануара 2021. године Министарство финансија уводи нови 

информациони систем за контролу извршења буџета јединица локалне самоуправе који 

захтева нове пословне процесе који захтевају прилагођавање.  

Како је у протеклих пар година дошло до одлива запослених из Градске управе за 

финансије због одласка у пензију или на неке друге послове код другог органа, овом 

предлогом  ствара се могућност за пријем нових запослених и подмлађивање кадрова. 

  

У Градској управи за урбанизам града Чачка, у току је поступак попуњавања 

извршилачких радних места предвиђених Kадровским планом за 2020. годину, и то са два 

извршиоца у звању саветник, за чије је попуњавање добијена сагласност Комисије за 

давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 

јавних средстава Министарства државне управе и локалне самоуправе. Како започети 

поступак није окончан, предвиђен је кадровским планом за 2021. годину. 

Поред два радна места за које је започета конкурсна процедура, Градска управа за 

урбанизам има потребу за попуњавањем још два радна места у Одсеку за спровођење 

обједињене процедуре. Потреба за два радна места подразумева пријем у радни однос на 



неодређено време два извршиоца, једног дипломираног правника и једног дипломираног 

грађевинског инжењера, оба у звању млађег саветника. Радна места која су у плану за 

попуњавање су: радно место за послове издавања локацијских услова за инжењерске 

објекте и радно место за послове издавања грађевинске, употребне дозволе и уписа права 

својине. 

 

У Градској управи за друштвене делатности града Чачка, у току 2020. године 

попуњена су два извршилачка радна места и то у звању саветника и млађег саветника. 

Управа има потребу за запошљавањем два дипломирана правника због повећаног обима 

посла као и обављања редовних активности. Како управа има широк спектар 

надлежности, а од 2021. године ће се вршити и исплата накнада за прво, друго, треће и 

свако наредно рођено дете што обухвата спровођење управног поступка за око 1000 

захтева годишње и исто толико исплата на текуће рачуне прималаца.  

За функционисање управе, Правилником о систематизацији радних места, 

потребно је предвидети одговарајућа радна места са 23 извршиоца уместо досадашњих 

20. Потребно је засновати радни однос са два извршиоца са високом стручном спремом у 

звању саветника и једног извршиоца са високом стручном спремом у звању млађег 

саветника. 

 

Градска управа за локалну пореску администрацију града Чачкa, Кадровским 

планом за 2021. годину планира повећање броја запослених у односу на постојећи број 

запослених (22) и то: пет извршилаца, у звању саветника, једног извршиоца у звању 

млађег саветника и четири извршиоца у звању вишег референта, што је 10 извршилаца 

више у односу на постојећи број запослених на неодређено време.  

Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава инистарства државне управе и локалне 

самоуправе, упућена је молба за добијање сагласности за ново запошљавање тако да ако 

надлежна комисија да сагласност Градска управа за локалну пореску администрацију би 

увећала број запослених на неодређено време.  

Од укупног броја предвиђених радних места са 30 извршилаца, на дан 10.12.2020. 

године, на неодређено и одређено време, запослено је укупно 22 извршиоца, с тим што 

радни однос извршиоцу на одређено време, због повећаног обима посла, престаје 

11.12.2020. године, истеком времена на који је заснован.  

Потреба ове управе за предложеним кадровским планом за 2021. годину, 

проистиче из чињенице да су 01.01.2009. године,  оснивањем Градске управе за локалну 

пореску администрацију града Чачка, преузети послови и надлежности Министарства 

финансија – Пореске управе Филијале Чачак, који се односе на утврђивање, наплату и 

контролу пореза на имовину у статици за правна и физичка лица, утврђивање, контролу и 

наплату локалне комуналне таксе. Током година надлежности ове управе су проширене.  

Како се ради о веома сложеним и обимним пословима, а уз то преузете су несређене базе 

података које су и даље непотпуне, у циљу успостављања минималног процеса рада 

неопходно је ангажовање напред наведеног броја извршилаца.  

У поступку пореске контроле свакодневно се ради на увећању броја обвезника и 

контроли поднетих пореских пријава о насталим променама на непокретностима које су 

предмет опорезивања. Један део ангажованих лица по основу уговора о привременим и 

повременим пословима свакодневно врши контролу непријављених непокретности и 

доставља податке за даљу обраду. 

 

- У Градској управи за локални економски развој града Чачка, планирано је да 

се у 2021. години попуни радно место за праћење улагања и нормативно правне послове 

са стручним звањем млађег саветника, радно место за јавна предузећа из комуналне 

делатности са стручним звањем млађег саветника, радно место координатора за развојне 

пројекте у области популационе политике, заштите животне средине и енергетске 



ефикасности, са стручним звањем саветника и радно местo за аналитику у области 

руралног развоја, са стручним звањем саветника.  

Горе наведена радна места предвиђена су Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском 

правобранилаштву града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 12/2020 – пречишћен 

текст и 21/2020). За радно место за праћење улагања и нормативно правне послове са 

стручним звањем млађег саветника, и радно место за јавна предузећа из комуналне 

делатности са стручним звањем млађег саветника, прибављена је сагласност Комисије за 

давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 

јавних средстава Министарства државне управе и локалне самоуправе, и у току је 

изборни поступак по јавном конкурсу, па ће наведена радна места, у 2021. години бити 

попуњена извршиоцима.  

Радно место координатора за развојне пројекте у области популационе политике, 

заштите животне средине и енергетске ефикасности са предвиђеном високом стручном 

спремом je неопходно попунити у 2021. години, из разлога што је описом послова овог 

радног места предвиђено праћење свих објављених јавних позива донаторских 

организација по којима може да аплицира јединица локалне самоуправе, израда предлога 

пројеката из све три наведене области, израда општих и појединачних аката везаних за  

популациону политику, заштиту животне средине и енергетску ефикасност, као и 

учествовање у припреми предлога пројеката са научно - истраживачким институцијама. 

Треба напоменути да се већ од почетка наредне године очекује велики број разнородних 

донаторских јавних позива на којима ће са својим предлозима пројеката моћи да 

учествују јединице локалне самоуправе, имајући у виду чињеницу да је ове године због 

пандемије вируса Covid 19 био веома редукован број објављених јавних позива од стране 

донатора, тако да постоји оптимална потреба за попуњавање наведеног радног места.                       

Радно место за аналитику у области руралног развоја са предвиђеном високом 

стручном спремом је веома важно попунити јер је ово место били попуњено и претходних 

календарских година, а остало је упражњено крајем новембра 2018. године због смрти 

запосленог који је радио на овом радном месту, а при том је у великој мери повећана 

потреба за израдом аналитичких докумената како за предлоге пројеката у области 

руралног развоја, тако и за друге врсте предлога пројеката.  

Имајући у виду чињеницу да су лица која су радила  на радном месту шефа 

Службе за правне послове и развој приватне иницијативе и радном месту за пројекте из 

области руралног развоја, постављена на положај у јединици локалне самоуправе и 

функцију у јавном предузећу и ова радна места треба предвидети планом за 2021. годину. 

 

 - У Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка, у 2020. години један 

извршилац са високом стручном спремом, je испунио услове за одлазак у старосну 

пензију, један извршилац са високом стручном спремом, у звању саветника, је примљен у 

радни однос на неодређено време а два извршиоца су преузета из других Управа, тако да 

су на дан 10.12.2020. године у овој управи запослена 44 извршиоца.  

У овој управи  постоји потреба за заснивањем радног односа са једним 

извршиоцем, са високом стручном спремом, на радном месту инспектор за локални 

превоз и путеве. На наведеном радном месту тренутно су запослена три извршиоца. 

Међутим, један изршилац се дуже од годину дана налази на боловању ради лечења 

детета, тако да је неизвесно да ли ће и када почети да ради, а други извршилац у току 

2022. године испуњава услове за одлазак у пензију. Имајући у виду да послови 

инспектора за локални превоз и путеве обухватају широку област надзора (одржавање и 

заштита општинских и некатегорисаних путева, обављање јавног превоза путника и 

превоза терета, обављање такси превоза), то је већ сада са постојећим бројем извршилаца 

отежано благовремено и ефикасно вршење инспекцијског надзора, те постоји потреба за 

заснивањем радног односа са једним извршиоцем.  

 

 

 



 

Такође, постоји потреба за повећањем броја грађевинских инспектора са једним 

извршиоцем. Наиме, тренутно послове грађевинске инспекције обављају четири 

извршиоца што је недовољан број имајући у виду обим послова инспекцијског надзора 

над применом одредаба Закона о планирању и изградњи којим се регулише контрола 

бесправне градње објеката, контрола стања објеката, обавезан инспекцијски надзор 

завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу и др., као и одредаба 

Закона о становању и одржавању зграда којом су прописане надлежности грађевинске 

инспекције за вршење контроле доношења и реализације планова текућег и 

инвестиционог одржавања зграда.  

Приликом организовања Комуналне полиције, као унутрашње организационе 

јединице у оквиру Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка 2010. године, у 

складу са одредбама Закона о комуналној полицији („Сл. гласник РС“, број 51/09) којим 

је било прописано да град обезбеђује да број комуналних полицајаца одговара броју 

становника града, тако да на сваких 5.000 становника не може имати више од једног 

комуналног полицајца, заснован је радни однос са 22 комунална полицајца, што је, у 

великој мери, омогућавало благовремено и ефикасно обављање послова из надлежности 

комуналне полиције прописане законом.  

У међувремену је због одласка у пензију, раскида радног односа, преузимања, 

односно распоређивања на друга радна места у оквиру Управе, број комуналних 

полицајаца смањен, тако да сада послове комуналне полиције, односно од ступања на 

снагу Закона о комуналној милицији („Сл. гласник РС“, број 49/19), послове комуналне 

милиције, обавља само 14 комуналних милиционара. Имајући у виду обим послова 

комуналне милиције који обухватају одржавање комуналног и другог законом уређеног 

реда, контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области 

комуналних делатности, заштите животне средине, локалних путева и улица и других 

јавних објеката, јавног превоза путника и других послова прописаних Законом о 

комуналној милицији, као и нова овлашћења која се односе на контролу непрописног 

паркираних возила на територији града, пренета на комуналну милицију јединица 

локалне самоуправе Законом о безбедности саобраћаја на путевима, постоји потреба за 

заснивањем  радног односа у оквиру комуналне милиције са најмање још 5 извршилаца у 

циљу повећања ефикасности и благовременог вршења послова на територији града, 

прописаних наведеним законима. Закон о комуналној милицији који је ступио на снагу у 

јулу 2019. године, не ограничава јединицама локалних самоуправа број комуналних 

милиционара нити их везује за број становника већ јединице локалне самоуправе саме 

одређују број, у складу са својим потребама. 

         

Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, у 2020. години, од 

Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава Министарства државне управе и локалне самоуправе, добила 

је сагласност за заснивање радног односа једног лица са високом стручном спремом, у 

звању млађег саветника, на радном месту за управљање људским ресурсима у Служби за 

управљање људским ресурсима, затим за пријем једног приправника са високом стручном 

спремом на одређено време, као и за пријем једног лица са средњом стручном спремом, 

на радном месту за примање и распоређивање аката у Пријемној канцеларији и 

писарници. Ове сагласности биће реализоване у току 2021. године.  

У овој управи, на пословима матичара, односно заменика матичара и шефова 

месних канцеларија – матичара, дошло је до природног одлива броја запослених, а и 

престанка радног односа због стицања услова за старосну пензију, тачније у последње 2 

године престао је радни однос 5 лица на наведеним пословима, тако да је наступио 

велики проблем у реализацији послова који не трпе одлагање, а територију града Чачка 

чини 7 матичних подручја. Из наведених разлога неопходно је да у Градској управи за 

опште и заједничке послове радни однос на неодређено време заснују 2 лица са високом 

стручном спремом на радном месту заменика матичара, у звању млађег саветника.  

 



 

У Пријемној канцеларији и писарници предвиђено је извршилачко радно место са 

средњом стручном спремом - архивар II, које ће бити упражњено јер ће запослена на 

радном месту архивар II са средњом стручном спремом крајем 2020. године, тачније 

30.12.2020. године, отићи у старосну пензију. Због наведеног неопходно је ангажовање 

једног службеника са средњом стручном спремом на радном месту - архивар II.  

У Служби правне помоћи грађанима су систематизована 4 радна места. У овој 

служби на неодређено време у радном односу је само један службеник - Шеф службе, 

који поред послова пружања правне помоћи грађанима обавља и послове радног места 

Саветника за заштиту права пацијената. Један службеник није у могућности да сам 

обавља послове пружања правне помоћи који се односе на  давање правних савета, 

састављање тужбе, предлога, молбе, представке, уговора, тестамента, изјаве и друге 

исправе и заступања грађана пред судовима и државним органима и другe пословe.  

Неопходно је ангажовање 2 службеника са високом стручном спремом у овој служби и то 

у звању саветника,  на радном месту за правне послове и радном месту саветника за 

заштиту права пацијената.  

У служби за јавне набавке и инвестиције неопходно је ангажовање 2 лица са 

високом стручном спремом због повећаног обима посла, и то у звању млађег саветника и 

саветника. За ангажовање нових лица са високом стручном спремом у овој служби 

потребно је, изменом Правилника о систематизацији радних места, предвидети повећање 

броја извршилаца на радном месту службеника за јавне набавке и радном месту за 

стручни надзор.  

Од одласка у старосну пензију шефа Одсека за месну самоуправу, ово радно место 

је остало упражњено па је ради организације рада месних канцеларија у којима се поред 

послова месних заједница обављају и послови матичара и заменика матичара, потребно  

ово радно место попунити са једним извршиоцем са високом стручном спремом, у звању 

самосталног саветника.  

 

У Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа града Чачка за 2021. годину, Кадровским планом је планирано повећање 

броја запослених са 3 извршиоца и то једног самосталног саветника са високом стручном 

спремом (може бити распоређен неко од постојећих извршилаца у организационим 

јединицама, који у складу са Законом испуњава услове за то звање), једног саветника са 

високом стручном спремом (за овог извршиоца је достављена молба за давање 

сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава и то за радно место за стручне  послове за Градско веће у Канцеларији за 

послове Градског већа, и једног запосленог на одређено време у Кабинету 

градоначелника са високом стручном спремом. У току наредне године биће испуњени 

услови за одлазак у пензију једног извршиоца у звању саветника са високом стручном 

спремом и евентуално распоређивање једног извршиоца у звању саветника на послове у 

звању самосталног саветника са високом стручном спремом) тако да ће бити омогућено 

да се у складу са Законом поднесе молба за добијање сагласности за ново запошљавање 2 

извршиоца у звању саветника са високом стручном спремом. 

 

У Градском правобранилаштву града Чачка, за 2021. годину планирано је ново 

запошљавање једног приправника на одређено време, ради стручног оспособљавања за 

обављање послова радног места – правобранилачки помоћник, у складу са Правилником 

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

службама и градском правобранилаштву града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр., 12/2020 

– пречишћен текст и 21/2020).  

 

У Служби за буџетску инспекцију града Чачка, у току 2021. године, према 

потребама Службе планира се пријем једног извршиоца – буџетског инспектора са 

високом стручном спремом, у звању саветника, на пословима интерне контроле, 

финансијске контроле или рачуноводствено – финансијским пословима. 



Y C.nyx6r'r 3a r{HTepHy penurujy rpaAa rlaurca, TpeHyrHo HeMa 3arrocJren}rx lrvr\a, a
Ka4poncxuM TIJIaHoM za 2021. roAlrHy, rrnaur{paHo je sarorumaBarre 2 rrw\a ca Br{coKoM
cTprrHoM crrpeMoM, y 3BarLy caMocTzrnHor caBeTHr{Ka r.r caBeTHr.rKa.

Ilocrojehz 6poj sanocJleHl{x, na neogpeleHo BpeMe, y rpaAcKr.rM yrrpaBi}Ma, crpf{Hr.rM
cryN6aua u fpa4cxou upano6paHznarrrrBy rpaAa ga.ma je 216, we pa.ryHajyha uzadpaua tuga
(fpagoHaveJIHI4K, 3auenur fpa4oHaueJrur4Ka, llpe4ceurax Cqmumuue rpa4a) , nocrar6era
nzqa (Ha'reJrHI{IIr ylrpaBa - cnyx6euut\u Ha nonoxajy y npnoj rpytrtr, Cer<petap Crynrurune
rpaIa, norraohuraqz fpa4onaqerHldKa z $ynxqroueprr y fpa,qcrolr npano6palrrrJr4rrrrBy -
fpa4crra upano6pan vila\ kr 3zrMeHr.rK fpa4cror npano6panuoqa).

Ka4poncrlIM TIJIaHoM za 202L roAr{Hy upe4nuleno je uoreharre 6poja 3arrocJreHr4x, y
rpaAcKlIM )mpaBaMa, crpyrIHI{M clyN6alna v fpa4crorra npano6panunarrrrBy rpaAa ga.rxa, sa 50
Jrr{rla Ha neo4pefeno BpeMe u 2 rtpurrpasur.rKa na o4peleHo BpeMe, (o4 .rera 43 sa ocHoBy
caruracHocrn roje he 6vru 3arpaxeHe roKoM 2021. ro4zne).

Hose carracHocrla 3a 3afloruJbaBarbe 6uhe sarpaxeHe 3a rloflyrbaBarLe r,r3Bpr[rrnarrKllrx
paAHHX MeCTa y:

- fpa4cxoj yrpaBI,I sa $uuaucuje za2 nnga ca Br{coKoM crpfrHoM crrpeMoM u I yuqaca
cpellboM cTpr{rroM crrpeMoM;

- fpa4cnoj ylpaBlt aa yp6anr.reaM.3a 2 wrqaca BlrcoKoM crprruoM crpeMoM;
- Ipa4croj yrpaBl4 3a ApyltrrBene Aenarrrocrr4 sa 3 mrqa ca Br{coKoM crprrHoM

crrpeMoM;

- fpaacxoj yflpaBrr 3a JIoKiIJIHy flopecry aAMr.rHr,rcrparlrrjy ga 5 nr.rqa ca Br.rcoKoM
crpfrHoM crrpeMoM u 4 xwla ca cpeArroM crpf{HoM crrpeMoM;

- fpaacroj ylpaBla 3a JIoKIIJIHLI eroHoMcru paseoj sa 3 nraqa ca BrdcoKoM crpyrrHoM
cnpeMoM;

- fpaacroj yrpaBrl 3a rlHcnerrlulcrtut HaA3op lpara rlaqxa sa 2 rruga ca Br,rcoKoM
crpf{HoM crrpeMoM u 5 lu:q1a ca cpeA}boM crpfrHoM c[peMoM;

- fpa4croj y[paBLI 3a orIrITe u saje4ura.rxe rrocnoBe rpaAa r{aqra sa 8 rraqa ca Br.rcoxoM
crpyqHoM clpeMoM ra 1 m,rqe ca cpeArroM crpfrHoM cnpeMoM;

- IpaAcrcoj ylpaBLI3a crpyqHe [ocJIoBe Crcyurunrne, fpa4onauenHr.rKa ra fpa4cror eeha
fpaAa rlaqxa sa2 nw\a ca BLIcoKoM crpfruoM crrpeMoM ua neo4pefeHo BpeMe ra jeguo Jrr4rle Ha
o4peleuo BpeMe y Ka6unery fpa,4ouaueJrHzKa ca Br{coKoM crprrgoM crrpeMoM;

- Cnyx6u sa 6yqercxy LlHcrrerrlujy rpaaa rla.rxa, aa je4uo nmle ca BracoKoM crpfrHoM
clpeMoM;

- CnyN6z 3a r{HTepHy penrasujy rpaAa, za2 nugaca Br{coKoM crpyrrnoM cnpeMo, 14

- fpagcr<orvl npaso6paHlrJlilmrBy lpana r{aura, sa je4no nmle Ha o4p"!"no BpeMey
cnojcrny ilplrnpaBHrrKa ca Br.rcoKoM crpyqHoM clpeMoM.

o6paga
otrIIITe r{ 3aJ eAHI,IrrKe

9a.rrca
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