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На основу члана 32. став 1. тачка 6. и тачка 19., и члана 90. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон 

и 47/2018), члана 7. и 54. став 1. тачка 7. Статута града Чачка (''Службени лист града Чачка'', 

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

је  

 

ОДЛУКУ О СИМБОЛУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Члан 1. 

 

Симбол града Чачка (у даљем тексту града) је грб, чија се садржина и употреба 

утврђује овом Одлуком. 

 

Члан 2. 

 

Грбом се изражава и представља припадност граду. 

Грб града може се употребљавати само у облику и садржини који су утврђени 

Статутом града и овом Одлуком. 

 

Члан 3. 

 

Грб града не може се употребљавати као робни или услужни жиг, узорак или модел, 

нити као било који други знак за обележавање роба или услуга. 

Грб града не сме се употребљавати ако је оштећен или је својим изгледом неподобан 

за употребу, већ се повлачи из употребе. 

Изузетно, употреба грба у комерцијалне и маркентишке сврхе може се одобрити 

уколико се таквом употребом поуларише или презентира град, његове туристичке, културне 

и друге вредности. 

Грб града не сме да се употребљава непримерено, недолично, тј. на начин који вређа 

јавни морал и достојанство грађана града. 

 

Члан 4. 

 

Употреба грба града у уметничком стваралаштву и у васпитно-наставне сврхе 

слободна је, под условом да се не противи добром укусу, друштвеним и моралним нормама, 

хералдичкој пракси, традицији и не вређа углед града Чачка. 

 

Члан 5. 

 

          Грб града Чачка (у даљем тексту грб) изражава културне, привредне и традиционалне 

посебности града Чачка. 

- Основу грба чини уникатно обликована површина где горња контура изражена 

силуетом симболизује Чачанску цркву из XII века.  



- Средњи део грба садржи грб аутономне Кнежевине Србије (крст са оцилима). 

Зидна круна изнад грба симболизује град као управно средиште од средњег века 

до савременог доба. 

- Лавови који придржавају штит, један са круном, а други са калпаком, симболизују 

јединство државне и локалне власти. Они стоје на постаменту, стилизованом 

наковњу, симболу привредног развоја. 

- На постаменту су укрштени топ са точком (симбол артиљерије која је учествовала 

у ослобађању града и околине) и мач који подсећа на средњовековну прошлост. 

- На ленти грба исписане су две значајне године у историји града, 1408. прва знана 

година помена назива града  и 1815. година у којој се одиграо Бој на Љубићу. 

Између година је исписано име Чачка. Лента се продужава заставом Републике 

Србије и заставом српских устаника из XIX века. На ленти грба стилизовано је 

Мирослављево писмо у белој боји. 

 

Члан 6. 

 

Боје грба су: плава, црвена, златно жута, браон и бела, док црна боја чини контуру 

свих стилизованих боја у грбу 

Основна површина грба и топ са мачем на постаменту су плаве боје; средњи штити 

и точак на постаменту су црвене боје, док жута боја чини контуру средњег штита; крст и 

оцил су беле боје; лавови са круном и калпаком и зидна круна изнад средњег штита су 

златножуте боје; постамент је браон боје, а лента је црвене боје са бојама застава. 

 

Члан 7. 

 

 Еталон (изворник грба) и графички стандарди приказивања грба утврђују се одлуком 

Градског већа града.  

Еталон (изворник грба) чува се у Градском већу града. 

 Техничка реализација грба прилагођена је свим техникама штампе и изради од 

различитих материјала (пословно писмо, меморандум, диплома, захвалница, плакета, 

значка и слично). 

 

Члан 8. 

 

Грб града без посебне сагласности, у складу са Статутом и овом одлуком, 

употребљавају Скупштина града, Градско веће града, председник и заменик председника 

Скупштине града, председник и заменик председника Градског већа, секретар Скупштине 

града, Градоначелник, заменик Градоначелника и Градске управе града Чачка. 

Градске организације чији је оснивач Скупштина града и јавна предузећа и установе, 

чији је оснивач Скупштина града, имају право на службену употребу грба града. 

Сва правна лица, осим лица из става 1. и 2. овог члана, која желе да користе грб Града 

морају претходно прибавити писану сагласност Скупштине Града. 

Правна лица грб града могу користити само у службене сврхе. 

 

 

 



Члан 9 

 

Кад Скупштина Града у смислу члана 8. став 3. ове Одлуке даје сагласност за 

употребу грба, захтев садржи намену употребе грба, технички опис и друге чињенице битне 

за одлучивање. 

Решењем којим се даје сагласност на употребу грба одређује се намена за 

коришћење, технички опис, рок за који се сагласност даје и евентуални посебни услов 

употребе грба а укида се ако корисник употребљава грб супротно утврђеној намени и 

условима. 

Члан 10. 

 

 Грб се може употребљавати на дипломама, сведочанствима, захвалницама, 

плакетама, пословним писмима, меморандумима, значкама и званичним исправама 

одборника у Скупштини града. 

Грб се може употребљавати и у другим случајевима ако његова употреба није у 

супротности са овом Одлуком. 

 

Члан 11. 

 

Град Чачак је власник грба на основу пренетих права аутора. 

 

Члан 12. 

 

О спровођењу Одлуке стараће се Градска управа за опште и заједничке послове града 

Чачка. 

Надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши Комунална инспекција Градске 

управе за инспекцијски надзор града Чачка. Комунални инспектор је овлашћен да, када 

утврди да се грб користи супротно одредбама ове Одлуке, решењем забрани употребу грба 

града и по правилу наложи уклањање са објеката и предмета на којима су истакнути и 

предузме друге мере ради отклањања уочених недостатака. 
 

Члан 13. 

 

Новчаном казном од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. употреби грб града у облику или садржини који нису утврђени овом Одлуком; 

2. грб града употреби на начин супротан одредбама члана 3. став 4. ове Одлуке; 

3. употреби грб града без прибављене сагласности у складу са чланом 8. став  3. ове  Одлуке; 

4. употреби грб града супротно посебним условима утврђеним решењем из члана 9.  ове 

Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 15.000 

динара и одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу 

од 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у 

износу од 15.000 динара. 

 

 



Члан 14. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о симболу општине Чачак 

("Службени лист општине Чачак", бр. 10/2000). 

 

Члан 15. 

 

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 симболу града Чачка, садржан је у Закону о 

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

закон и 47/2018). 

 

Чланом 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина 

општине, у складу са законом, доноси прописе и друге опште акте, а тачком 19. да 

Скупштина општине даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине. 

У члану 66. став 3. прописано је да одредбе овог закона које се односе на скупштину 

општине, примењују се на градску скупштину.  

 

У члану 90. Закона је прописано да јединица локалне самоуправе самостално у 

складу са законом утврђује своје симболе (грб и заставу), и њихову употребу. Симболи 

јединице локалне самоуправе могу се истицати само уз државне симболе. У члану 91. 

прописано је да у службеним просторијама органа јединице локалне самоуправе истичу се 

само државни симболи, симболи националних мањина чији је језик на територији јединице 

локалне самоуправе у службеној употреби као и симболи јединице локалне самоуправе.  

 
 

          У члану 7. Статута града Чачка је прописано да Град има свој грб, и да се изглед и 

употреба грба уређује посебном одлуком Скупштине града. Грб града Чачка је према 

статуту званично обележје града Чачка.  

 

          Основу грба чини горња силуета која симболизује силуету чачанске цркве у 

стилизованој форми, док средњи део садржи грб аутономне Кнежевине Србије. Отворена 

круна симболизје град као управно седиште од средњег века до савременом доба. Лавови 

који држе штит, један са круном, а други са калпаком, стоје на наковњу, симболу 

привредног развоја и симболизују јединство државне и локалне власти. На постаменту су 

укрштени топ са точком, што је симбол артиљерије које је учествовала у ослобађању града 

и мач који подсећа на средњoвековну прошлост овог града. На летни, изнад средњег штита 

и лавова, исписане су две најзначајније године у историји Чачка, 1408. година, као прва 

година помена града Чачка и 1815. година, када се одиграла Битка на Љубићу у граду Чачку, 

док је између њих исписан назив града Чачак. У средњем штиту са црвеном подлогом 

налази се крст са четири оцила. На ленти грба стилизовано је Мирослављево јеванђеље у 

белој боји. Боја основне површине грба је плава. 

 

Одлуком се предвиђа да грб без посебне сагласности, употребљавају Скупштина 

града, Градско веће града, председник и заменик председника Скупштине града, 

председник и заменик председника Градског већа, секретар Скупштине града, 

Градоначелник, заменик Градоначелника и Градске управе града Чачка. 

 

Градске организације чији је оснивач Скупштина града и јавна предузећа и установе, 

чији је оснивач Скупштина града, имају право на службену употребу грба града, а остала  

правна лица која желе да користе грб Града морају претходно прибавити писану сагласност 

Скупштине Града и грб могу користити само у службене сврхе. Такође грб се може 
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