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П Р Е Д Л О З И 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ  И 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

 

1. Предлог решења о именовању директора Установе за КОД “Коста Новаковић” 

Чачак 

 

 Управни одбор Установе за КОД “Коста Новаковић” Чачак донео је Одлуку о 

расписивању конкурса за именовање директора ове установе, због истека мандата 

садашњег директора. На конкурс, објављен у листу “Чачански глас”, пријавио се један 

кандидат, Весна Никитовић, дипл. економиста. Након извршеног увида у пријаву и 

достављене доказе, Комисија за спровођење поступка за именовање директора 

Установе констатовала је да је пријава благовремена, да су достављени сви докази и да 

кандидат Весна Никитовић испуњава све услове конкурса. Управни одбор је донео 

Одлуку да за директора Установе предложи Весну Никитовић јер, поред тога што 

испуњава услове конкурса, има вишегодишње искуство у области неформалног 

образовања и до сада је успешно обављала послове директора Установе за КОД “Коста 

Новаковић” Чачак. 

  

 Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања је извршила увид у 

достављену документацију и закључила да предложи Скупштини града да, на основу 

члана 18. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005, 

81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 7. став 1. 

алинеја 1. Одлуке о организовању Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак („Сл. 

лист општине Чачак“ број 7/94 и „Сл. лист града Чачка“ број 24/18), донесе 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Весна Никитовић, дипл. економиста из Чачка, за директора Установе 

за КОД „Коста Новаковић“ Чачак. 

  

 II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

2. Предлог решења о именовању вршилаца дужности председника и чланова 

Управног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 

 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је предлог да се 

за вршиоца дужности Управног одбора Установе „Градско позориште Чачак“ именује 

Ивана Терзић, глумица, а за вршиоце дужности чланова Војин Малетковић, мастер 

историчар, и Александар Ђинђић, глумац.  
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Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу члана 

43. став 1. Закона о култури («Сл. гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.),  

члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 

8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 29. Одлуке о оснивању Установе 

културе „Градско позориште Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број ______), донесе  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именују се за вршиоце дужности у Управном одбору Установе културе „Градско 

позориште Чачак“ Чачак: 

 За вршиоца дужности председника: 

- Ивана Терзић, глумица 

За вршиоце дужности чланова: 

- Војин Малетковић, мастер историчар 

- Александар Ђинђић, глумац 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

3. Предлог решења о именовању вршилаца дужности председника и чланова 

Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 

 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је предлог да се 

за вршиоца дужности Надзорног одбора Установе „Градско позориште Чачак“ именује 

Бранко Драгићевић, мастер економиста, а за вршиоце дужности чланова Даница 

Јеверица, дипл. правник, и Жаклина Трифуновић, дипл. правник.  

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу члана 

47. став 1. Закона о култури («Сл. гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.),  

члана 63. став 1. тачка 11а Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 

8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 30. Одлуке о оснивању Установе 

културе „Градско позориште Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број ______), донесе  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

  

Именују се за вршиоце дужности у Надзорном одбору Установе културе 

„Градско позориште Чачак“ Чачак: 
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 За вршиоца дужности председника: 

- Бранко Драгићевић, мастер економиста 

За вршиоце дужности чланова: 

- Даница Јеверица, дипл. правник 

- Жаклина Трифуновић, дипл. правник 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

4. Предлог решења о именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци 

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је предлог да се 

за представника запослених у Надзорном одбору ЈКП „Моравац“ Мрчајевци именује 

Драгица Вујанић, дипл. економиста, запослена на месту директора финансијско-

комерцијалног сектора. 

 

 Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу чл. 

16. ст. 2. и 17. ст. 3. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016), 

члана 63. став 1. тачка 11. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 3/2008, 

8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) и члана 40. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца 

„Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број 

22/2016), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД,  

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

I 

 

 Именује се Драгица Вујанић, дипл. економиста, за члана Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ 

Мрчајевци, као представник запослених.  

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

5. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора 

Основне школе за образовање одраслих у Чачку        

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављени су предлози 

да се уместо Милене Оцокољић, представника запослених у Школском одбору Основне 

школе за образовање одраслих у Чачку, због одласка у пензију, именује Љиљана 
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Козодер, професор разредне наставе, а уместо Марјана Ристановића, представника 

локалне самоуправе, именује Марина Недовић, пензионер, висока школска спрема. 

 

Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и 

закључила да је предложено именовање члана Школског одбора, представника 

запослених, у складу са Законом и о томе је обавестила Комисију дописом број 614-

127/2018-IV-6-04 од 4. децембра 2018. године. 

 

 Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка, да на основу чл. 

116. и 117. ст. 3. т. 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ број 88/2017 и 27/2018- др. закони) и члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018), донесе 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ЧАЧКУ 

 

I     

 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе за образовање 

одраслих у Чачку: 

- Милена Оцокољић, представник запослених 

- Марјан Ристановић, представника локалне самоуправе 

 

 II 

 

Именују се за члана Школског одбора Основне школе за образовање одраслих у 

Чачку:  

- Љиљана Козодер, проф. разредне наставе, као представник запослених 

-  Марина Недовић, пензионер, висока школска спрема, као представник 

локалне самоуправе 

 

III 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

6. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског 

одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак        

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је предлог да се 

уместо Нене Бабић, представника локалне самоуправе у Школском одбору ОШ „Свети 

Сава“ Чачак, која је истовремено родитељ ученика ове школе, па би могла да заступа 

интересе више структура, именује Милена Јањић, пензионер, висока школска спрема. 

 

Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и 

закључила да је предложено разрешење члана Школског одбора, из реда локалне 
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самоуправе, у складу са Законом и о томе је обавестила Комисију дописом број 614-

126/2018-IV-6-04 од 2. децембра 2018. године.  

 

 Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка, да на основу чл. 

116. и 117. ст. 3. т. 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“ број 88/2017 и 27/2018- др. закони) и члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018), донесе 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОШ „СВЕТИ САВА“ ЧАЧАК 

 

I     

 

Разрешава се Нена Бабић, представник локалне самоуправе, дужности члана 

Школског одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак. 

 

II 

 

Именује Милена Јањић, пензионер, висока школска спрема, за члана Школског 

одбора ОШ „Свети Сава“ Чачак, као представник локалне самоуправе. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

7. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског 

одбора ОШ „Милица Павловић“ Чачак        

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је предлог да се 

уместо Велимира Швабића, представника родитеља у Школском одбору ОШ „Милица 

Павловић“ Чачак, који је поднео оставку на ту дужност, именује Бобан Полуга. 

 

Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и 

закључила да је предложено именовање члана Школског одбора, из реда родитеља, у 

складу са Законом и о томе је обавестила Комисију дописом број 614-123/2018-IV-6-04 

од 5. децембра 2018. године.  

 

 Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка, да на основу чл. 

116. и 117. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 

број 88/2017 и 27/2018- др. закони) и члана 63. Статута града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018), донесе 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОШ „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ“ ЧАЧАК 
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