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

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 

113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – 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 2022. годину 

 

 

 

I ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

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

 дан 01.12.2021. године је 20. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 4 

Саветник 8 

Млађи саветник 3 

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 2022. годину је 22. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

  

Самостални саветник 4 

Саветник 9 

Млађи саветник 4 

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) 

 

 

 

 



II ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

 дан 01.12.2021. године је 28. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 7 

Саветник 17 

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 1 

Пета врста радних места  

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2022. годину је 31. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 7 

Саветник 19 

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 1 

Пета врста радних места  

Приправници                              1 

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 01.12.2021. године је 16 

 

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 2 

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 2022. годину је 21 

 

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 1 

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 01.12.2021. године је 24. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 2 

Саветник 9 

Млађи саветник 2 

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт 7 

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 1 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2022. 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 еконимски развој на 

дан 01.12.2021. године је 20 запослених. 

 

Радна места службеника и 

намештеника 

Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 3 

Саветник 11 

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) 

 

Приправници  

 

2. Планирани број запослених за 2022. годину је 25. 

 

Радна места службеника и 

намештеника 

Број извршилаца 

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 4 

Саветник 17 

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) 

 

Приправници  



 

VI ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА 

 

I Постојећи број запослених у Градској управи за инспекцијски надзор на дан 

01.12.2021. године је 44 запослених. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 8 

Саветник 21 

Млађи саветник 11 

Сарадник  

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) 

 

Приправници  

 

 

II Планирани број запослених за 2022. годину је 52. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 8 

Саветник 24 

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  

Приправници  

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 01.12.2021. године је 60. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 8 

Саветник 13 

Млађи саветник 8 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 14 

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 11 

Пета врста радних места 2 

Радни однос на одређено време 

(због повећаног обима посла) 

 

Приправници 1 

 

2.  Планирани број запослених за 2022. годину је 75. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 10 

Саветник 20 

Млађи саветник 11 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 15 

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 13 

Пета врста радних места 2 

Радни однос на одређено време 

(због повећаног обима посла) 

 

Приправници 1 



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 01.12.2021. године je 17. 

Радна места службеника и намештеника  Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 6 

Саветник 5 

Млађи саветник  

Сарадник  

Млађи сарадник  

Виши референт 1 

Референт  

Млађи референт  

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) 

 

 

2. Планирани број запослених за 2022. годину је 21. 

 

 Радна места службеника и намештеника  Број извршилаца 

  

Положај у првој групи 1 

Положај у другој групи  

Самостални саветник 6 

Саветник 8 

Млађи саветник 1 

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 01.12.2021. 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 2022. 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 

 01.12.2021. 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 2022. 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 01.12.2021. 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 2022. годину је 3. 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

  

Положај у првој групи  

Положај у другој групи  

Самостални саветник  

Саветник 1 

Млађи саветник  

Сарадник 1 

Млађи сарадник  

Виши референт  

Референт  

Млађи референт  

Прва врста радних места  

Друга врста радних места  

Трећа врста радних места  

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места  

Приправници  

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, 86/2019 – др. закон и 157/2020 – др. закон), 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, због повећаног обима посла, у 

2022. године, планира се запослење на неодређено време, два службеника са високом 

стручном спремом, у звању саветника и млађег саветника. 

У 2021. години за директне кориснике буџетских средстава уведена је обавеза 

електронске комуникације са Управом за трезор, у саставу Министарства финансија, кроз 

Информациони систем извршења буџета. Такође, уведена је обавеза  вођења централног 

регистра запослених путем портала Централног регистра (Croso). 

Ступањем на снагу Закона о родној равноправности уведене су посебне мере 

којима је прописана обавеза послодавца да израђује годишње планове и програме рада, 

који обавезно садрже део који се односи на остварење и унапређење родне 

равноправности. 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.  

 

                 

 Градска управа за урбанизам има потребу за изменом Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у градским управама, стручним 

службама и градском правобранилаштву града Чачка у погледу разврставања постојећих 

извршилачких радних места, у Одсеку за спровођење обједињене процедуре и Групи за 

просторно планирање у циљу ефикаснијег обављања послова из делокруга овог одсека и 

групе, због новонастале кадровске ситуације, повећаног обима посла и пријем у радни 

однос на неодређено време два извршиоца и једног приправника. 

 Потреба за два радна места подразумева пријем у радни однос на неодређено 

време два извршиоца у звању саветника и једног приправника. 

 Једно радно место у звању саветника, струке дипл.правник је планирано у склопу 

Одсека за спровођење обједињене процедуре, друго радно место у звању саветника, 

струке дипл.инж.арх. је планирано у склопу Групе за просторно планирање, а приправник 

струке дипл.правник је планиран на временски период од годину дана на радно место у 

звању млађег саветника које ћемо кроз измену у току наредне календарске године 

уврстити у систематизацју.  



 Опис послова за наведена радна места биће наведен у нацрту измене 

систематизације, која ће уследити по усвајању овог кадровског плана. 

 Сходно наведеном, достављамо вам табелу постојећег броја запослених у Градској 

управи за урбанизам на дан 29.11.2021. године, као и табелу планираног броја запослених 

за 2022. год., са захтевом да исту уврстите у јединствени кадровски план Града Чачка за 

2022.годину. 

 

У Градској управи за друштвене делатности града Чачка, Правилником о 

унутрашњој систематизацији и организацији предвиђено је радних места 18, са 20 

извршилаца и то 1 службеник на положају и 19 извршилачких радних места. 

Управа има потребу за још два дипломирана правника због повећаног обима посла 

као и обављања редовних активности. Управа има широк спектар надлежности. Од 

2021.год. управа врши и плаћања за прво, друго, треће и свако наредно дете (управни 

поступак за преко 1000 захтева годишње и исто толико исплата на текуће рачуне мајки). 

  Од ове године је и већи број субвенције за приватне вртиће (четири ППУ укупно 

1.200 деце) 

У току 2021. године једно лице (у звању виши референт) отишло је у старосну 

пензију, па је потребно примити у радни однос на неодређено време 1 лице са средњом 

стручном спремом, у звању вишег референта на радном месту за административне 

послове. 

За функционисање управе потребно је 23 извршилачка радна места, уместо 

досадашњих 20. 

 Потребно је запослити два дипломирана правника, и то једног извршиоца у  

саветника и једног приправника на одређено време са високом стручном спремом, и 

једног извршиоца са високом стручном спремом економске струке, у звању млађег 

саветника.  

 

Градска управа за локалну пореску администрацију града Чачкa, Кадровским 

планом за 2022. годину планирала је повећање броја запослених у односу на постојећи 

број од 24 запослена а све у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву града Чачка. 

Од укупног броја систематизованих радних места са 30 службеника и два радна 

места са два намештеника, на неодређено време на дан 01.12.2021. године, запослено је 

укупно 24 извршиоца. 

Као разлог оваквог кадровског плана за 2022. годину наводимо и то да је 

оснивањем Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка, 01.01.2009. 

године, ова управа преузела надлежност од Министарства финансија – Пореска управа 

Филијала Чачак, послове утврђивања, наплате и контроле локалне комуналне таксе. 

Током наредних година надлежности ове управе су проширене. 

Како се ради о веома сложеним пословима, који су по својој природи обимни, а уз 

то преузете базе података су биле а и још увек су несређене и непотпуне, потребно је ради 

обезбеђења бар минималног функционисања управе, ангажовање наведеног броја 

новозапослених. 

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

контроли поднетих пореских пријава о насталим променама на непокретностима, део 

лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима свакодневно врши 

контролу непријављених непокретности и доставља податке на даљу обраду. 

 

Градска управа за локални економски развој града Чачка планира да у 2022. 

години попуни радно местo за аналитику у области руралног развоја са стручним звањем 

саветника, радно место за област привредне и комуналне делатности са стручним звањем 

саветника и радно место за нормативне и управно – правне послове везане за природни 

лековити фактор и његово коришћење са стручним звањем млађег саветника и радно 



место за финансијске и друге сродне послове везане за лековити фактор и његово 

коришћење са стручним звањем млађег 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, осим радног места за нормативне и управно – правне 

послове везане за природни лековити фактор и његово коришћење, и радног места за 

финансијске и друге сродне послове везане за лековити фактор и његово коришћење, тако 

да би се ова радна места уврстила у наредној години у Правилник о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском 

правобранилаштву града Чачка.  

Радно место за аналитику у области руралног развоја са предвиђеном високом 

стручном спремом је веома важно попунити јер је ово место било 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 и буџетирања припремљених 

предлога пројеката. Радно место за област привредне и комуналне делатности са 

предвиђеном високом стручном спремом ће бити попуњено до априла наредне године, јер 

тада запослена која је распоређена на ово радно место иде у пензију, тако да је неопходно 

попунити наведено радно место јер се у опису послова овог радног места налазе веома 

битни послови као што су обрачунавање висине закупа пословног простора Града Чачка, 

евидентирање уплата и израда свих потребних извештаја, као и вођење управних 

поступака у привредним делатностима. Радно место за нормативне и управно – правне 

послове везане за природни лековити фактор и његово коришћење ће бити веома важно 

попунити у наредној години имајући у виду комплексност и сложеност послова везаних 

зс природни лековити фактор и његову проблематику која је предвиђена измењеним 

Законом о бањама, а најављено је и доношење потпуно нових подзаконских аката која 

регулишу ову област у наредној години. Радно место за финансијске и друге сродне 

послове везане за лековити фактор и његово коришћење ће бити важно попунити у 

наредној години имајући у виду комплексност финансијских послова везаних за 

природни лековити фактор и његову проблематику која је предвиђена измењеним 

Законом о бањама. 

Код запослених на радном месту за јавна предузећа из комуналне делатности, 

радном месту за развој пољопривреде и финансијске подстицаје у пољопривреди, радном 

месту координатора за локални економски развој и радном месту за праћење улагања и 

нормативно – правне послове, предвиђена је промена стручног звања, и то из звања млађи 

саветник у звање саветник јер су сви наведени запослени испунили услове предвиђене 

чланом 62. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, односно најмање 3 године радног искуства у струци са ВСС. 

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 2022. годину. 

 

 У Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка, на дан 01.12.2021. 

године у Градској управи за инспекцијсаки надзор града Чачка су запослена 44 

извршиоца. 

 У Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка постоји потреба за 

заснивањем радног односа са једним извршиоцем на радном месту инспектор за локални 

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

један запослени је привремено премештен на радно место инспектора за локални превоз и 

путеве до повратка једног извршиоца који је на дужем боловању. У току 2022. године 

један извршилац испуњава услове за одлазак у пензију, тако да постоји потреба за 

заснивање радног односа са једним извршиоцем, у циљу благовременог и ефикасног 

вршења инспекцијског надзора 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). 

Такође, постоји потреба за повећањем броја грађевинских инспектора са још два 

извршиоца. Наиме, тренутно послове грађевинске инспекције обављају два извршиоца 

што је недовољан број имајући у виду обим послова инспекцијског надзора над применом 

одредаба Закона о планирању и изградњи а 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 одсека 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 је смањен, тако да сада послове комуналне полиције, односно од ступања на 

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

као и нова овлашћења контроле примене противепидемијских мера пренетих на 

комуналну милицију Законом о заштити становништва од заразних болести, постоји 

потреба за заснивањем  радног односа у оквиру комуналне милиције са најмање још 5 

извршиоца 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. 

 

У Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка, у 2021. години, 

је спровођењем конкурса извршен пријем и распоређивање 4 новозапослена радника на 

неодређено време, реализацијом Закључака Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства 

државне управе и локалне самоуправе. У Пријемној канцеларији и писарници извршен је 

пријем 1 запосленог на радном месту за примање и распоређивање аката, у звању вишег 

референта, у Служби за управљање људским ресурсима пријем једног новозапослнеог на 

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

лични статус грађана пријем једног новозапосленог на радном месту заменика матичара 

1, у звању млађег саветника. На основу Мишљења Министарства финансија о молбама за 

ново запошљавање по појединачним корисницима јавних средстава, извршен је пријем 

новозапосленог радника на радном месту за архивирање предмета и аката 2. У Служби за 

управљање људским ресурсима извршен је пријем једног приправникаа са високом 

стручном спремом, на одређено време. У току 2021. године ова управа је спровела 



преузимање 2 запослена из Општинских управа Лучани и Ивањица и то 1 службеника са 

ВСС, у звању саветника у Служби за јавне набавке и инвестиције и 1 службеника са ВСС, 

у звању млађег саветника у Служби за лични статус грађана на радном месту заменика 

матичара 1. Осим наведеног 2 радника су отишла у старосну пензију: из Службе за јавне 

набавке и инвестиције руководилац групе за инвестиције (ВСС у звању самосталног 

саветника) и из Пријемне канцеларије и писарнице намештеник – прва врста радних 

места, руководилац групе за послове писарнице и помоћно техничке послове (ВСС). 2 

радника су преминула. Преминули су били распоређени на радним местима у Пријемној 

канцеларији и писарници (службеник на радном месту за архивирање предмета и аката 1 -  

виша стручна спрема у звању сарадника и намештеник на радном месту за експедицију 

поште – средње образовање у трогодишњем трајању).      

У 2022. години, у Пријемној канцеларији и писарници потребно је извршити 

пријем једног новозапосленог лица, на радно место за експедицију поште, уместо лица 

које је преминуло у 2021. години. Ради се о намештеничком радном месту за које мора 

бити испуњен услов  стеченог средњег образовања у трогодишњем трајању. Такође, у 

2022. години потребно је систематизовати ново радно место – јединствено управно место  

са циљем ефикаснијег и квалитетнијег пружања услуга грађанима, па је неопходно за ово 

радно место извршити пријем у радни однос лица са ВСС са три године радног искуства у 

струци, у звању саветника. Такође, потребан је пријем у радни однос и лица са ВСС на 

радно место за архивирање предмета и аката 1, у звању млађег саветника.   

У Служби за управљање људским ресурсима, у којој су систематизована 4 радна 

места са 5 извршилаца, у радном односу су 2 службеника – шеф службе и службеник за 

управљање људским ресурсима. Имајући у виду да је у свим градским управама и 

органима града Чачка запослено више од 250 лица,  а да само 2 службеника обављају 

послове из области управљања људским ресурсима, области радних односа и нормативно 

правне послове, у овој служби неопходно је да се заснује радни однос са бар још једним 

службеником са ВСС у звању саветника на радном месту за нормативно правне послове.  

У Служби за лични статус грађана, на пословима заменика матичара 1 неопходно 

је примити у радни однос 1 лица са ВСС, у звању саветника. Ово из разлога што је на 

пословима матичара и заменика матичара и шефова месних канцеларија, дошло до 

природног одлива броја запослених,  и престанка радног односа због стицања услова за 

старосну пензију, тако да је наступио велики проблем у реализацији послова који не трпе 

одлагање, а територију града Чачка чини 7 матичних подручја.  

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.  Из 

наведених разлога потребно је ново запошљавање и ангажовање 2 службеника са високом 

стручном спремом у звању саветника – на радном месту за правне послове и радном 

месту саветника за заштиту права пацијената, 1 службеника са високом стручном 

спремом у звању млађег саветника - на радном месту за правне послове, као и 

ангажовање једног административног радника са средњом стручном спремом, у звању 

вишег референта (ово радно место је потребно предвидети изменом Правилника о 

систематизацији радних места). 

У служби за јавне набавке и инвестиције због повећаног обима посла, неопходно је 

ангажовање лица са ВСС, у звању млађег саветника, У овој служби је потребно, изменом 

Правилника о систематизацији радних места, предвидети повећање броја извршилаца на 

радном месту службеника за јавне набавке.  

У Служби за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове, 

систематизовано је радно место координатора за послове одбране, у звању млађег 

саветника. Због повећаног обима посла као и сложености и обимности послова које 

обавља ова Служба, неопходно је ангажовање односно пријем у радни однос лица са ВСС 



на наведено радно место, као и да се Правилником о систематизацији радних места 

предвиди још једно радно место за пријем лица са ВСС, у звању млађег саветника. У овој 

служби је систематизовано радно место домара са једним извршиоцем – намештеник 

четврта врста радних места. У 2021. години, Град је прибавио у власништво још једну  

непокретност. Обзиром да се ради о пословној згради, која подразумава потребу за 

вршењем занатских послова, поправки, прeглeда и одржавања инвeнтара и др., изменом 

Правилника о систематизацији радних места, неопходно је на радном месту домара 

уместо једног предвидети 2 извршиоца.  

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, предлогом Кадровског плана за 2022. годину, планирано је 

повећање броја запослених за 4 извршиоца и то: 

- 2 саветника  ВСС ( за које је потребно прибавити сагласност за ново запошљавање 

и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то 1 извршиоца у 

Сектору за скупштинске послове и 1 извршиоца у Канцеларији за стручна радна 

тела извршних органа); 

- 1 саветника ВСС ( за кога је прибављена сагласност за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, обзиром да је 1 

извршилац у Сектору за радна тела Скупштине, у 2021. години, испунио услов и 

отишао у пензију). 

- 1 млађег саветника ВСС (за кога је потребно прибавити сагласност за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстсава и то 1 

извршиоца у Канцеларији председника и заменика председника Скупштине града). 

 

У току 2022. године биће испуњени услови за одлазак у пензију 1 извршиоца у 

звању самосталног саветника (ВСС), што даје основ да се у складу са Законом поднесе 

захтев за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање. 

 

У Градском правобранилаштву града Чачка, за 2022. годину није планиран 

пријем нових запослених.  

 

У Служби за буџетску инспекцију града Чачка, у току 2022. 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. Новопримљени 

инспектор ће бити у звању саветника, јер ће обављати мање сложене послове у односу на 

Шефа Службе и садашњег буџетског инспектора. У плану за 2022. годину планирано је 

радно место у звању самосталног саветника из разлога што буџетски инспектор у звању 

самостални саветник, одлази у старосну пензију 30.12.2021. године.   

 

У Служби за интерну ревизију града Чачка, тренутно нема запослених лица, а 

Кадровским планом за 2022. годину, планирано је запошљавање 2 лица са високом 

стручном спремом, у звању самосталног саветника и саветника. 

 

Број запослених на неодређено време, на дан 01.12.2021. године, у градским 

управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка је 225, не 

рачунајући изабрана лица  (Градоначелник, Заменик Градоначелника, Предсеник 

Скупштине града) и постављена лица (Начелници управа – службеници на положају у 

првој групи, Секретар Скупштине града, помоћници Градоначелника и функционери у 



fpa4crorra upano6paHIlJIaIrITBy fpa4cxn upano6pauunaq u 3aMeHr.rK fpa4cxor
upaeo6paur.roqa).

Ka4poncrzM rJIaHoM sa 2022. roAr{Hy npegnu$euo je noneharre 6poja 3arrocJreHr.rx, y
rpaAcKI4M yrlpaBaMa, crpyunflM cnyx6alra ra fpaAcrou upano6paHr.rnarrrrBy rpaAa r{avra, sa 50
rII{I{a Ha neo4pefeuo BpeMe, n 2 npwrryaBHr.rKa ua o4peleHo BpeMe, (o4 vera 50 ua ocHoBy
carJlacHocrn xoje he 6uru 3arpaxeHe roKoM 2022. roguue).

Hoee carracHocrlr 3a 3afrorrrJbaBarbe 6zhe :arpaxeHe 3a [ony]baBarbe r.r3Bpru]IJraqK]rx
paAHHX MeCTa y:

- fpa4cxoj yrpaBra sa fruuaucwje za2 xw\aca BrrcoKoM crpfrHoM cnpeMoM;
- Ipa4crcoj yrpaBr{ sa yp6auu3aM 3a 2 xu\a ca Br{co(oM crpyrrHoM crrpeMoM Ha

neo4pefeHo BpeMe ra 1 npraupaBHara Ha o4peleuo BpeMe, ca BrrcoKoM crpyquoM crrpeMoM;
- Ipancxoj yrpaBr4 3a rpyu:rneHe AeJrarHocrr,r za 2 tuga ca Br.rcoKoM crpf{HoM

clpeMoM Ha HeoApeleuo epenre u 1 upnnpaBHilKa ua oapefeuo BpeMe, ca Br{coKoM crpf{HoM
cIIpeMoM, u jeguor Jrprua ca cpeArboM crpyrrHoM cnpeMoM;

- fpa4cxoj yrpaBl{ 3a JIoKanHy rropecKy aAMr{Hr.rcrpa\ujy sa 4 rut\a ca Br.rcoKoM
crpfrHoM cnpeMoM u 3 lnqa ca cpeAlboM crpfrHoM crrpeMoM;

- fpa4crcoj yrrpaBl4 3a JIoKiIJrHr4 eKoHoMcxu pasnoj sa 4 rrw]a ca Br.rcoxoM crpfruoM
crrpeMoM;

- fpancr<oj ylpaBl{ 3a r.rucleKqnjcxu HaA3op rpa.(a gaqra ra 3 rulqa ca Br.rcoroM
crpyrrHoM c[peMoM u 5 nur\a ca cpeArboM crpfrnoM crrpeMoM; :

- fpaAcroj yrpaBl4 3a ollrrre u saje4nuuKe rrocJroBe rpaAa rlaqKa:a 11 raqa ca BucoKoM
crpyuHoM crlpeMoM, 1 maqe ca cpeArboM crpyqHoM crrpeMoiolr u 2 ca HrrxoM crp1..{HoM
c[peMoM;

- fpaacroj yrpaBl{ 3a crpyr{He rIocJIoBe CrynrnuEue, IpagouaueJrHr.rra n fpa.ucror reha
lpaAa rla.{Ka sa 3 rllqa ca Br.rcoKoM crpyrrHoM crrpeMoM;

- CnyN6Ia sa 6ygercxy I4HcreKIIIajy rpa4a r{auKa, ca 2 rmr\a ca Br,rcoKoM crpfrrroM
crlpeMoM;

- Clyx6u 3a IaHrepuy penu:rajy rpaAa r{avxa, za 2 tuga ca BrcoKoM crpfrHoM
cnpeMoM.

o6paga
3a o[rrrre n :ajeguu.rrce
rpaAa 9a.rxa

uhHe
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