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П Р Е Д Л О З И 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ  И 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

 

1. а) Предлог решења о именовању директора Градског позоришта „Чачак“ Чачак 

 

 Управни одбор Градског позоришта „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 23. 

октобра 2019. године, донео је Одлуку о расписивању јавног конкурса за именовање 

директора ове Установе. Конкурс је истовремено објављен на сајту Националне службе 

за запошљавање и дневном листу „Политика“. 

 

  Пријаве на конкурс доставила су два кандидата, Братислав Јанковић и Борис 

Капетановић. Управни одбор је утврдио да су обе пријаве благовремене, а након увида 

у достављену документацију пријава кандидата Бориса Капетановића је одбачена 

Закључком, јер је утврђено да уз пријаву нису приложени сви докази тражени 

конкурсом. Управни одбор је размотрио конкурсну документацију кандидата 

Братислава Јанковића, обавио усмени разговор са кандидатом, а затим је утврдио 

Мишљење о стручним и организационим способностима кандидата и сачинио Листу 

кандидата. Имајући у виду стручне квалификације, организационе способности, јасну 

визију и досадашње резултате, Управни одбор је дао предлог да се за директора 

Градског позоришта именује Братислав Јанковић, мастер драмски и аудио-визуелни 

уметник из Чачка.   

 

 Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања је, увидом у достављену 

документацију, закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу члана 34. 

став 2. и члана 35. став 1. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 6/2019) и члана 15. Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште 

Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 27/2018), донесе 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Братислав Јанковић, мастер драмски и аудио-визуелни уметник из 

Чачка, за директора Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак. 

 

II 

  

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

б) Предлог решења о престанку функције вршиоцу дужности директора Установе 

културе „Градско позориште Чачак“ Чачак 

 

 Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања је закључила да предложи 

Скупштини града да, након именовања директора Установе „Градско позориште 
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Чачак“, на основу члана 37. став 2. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 

13/2016 и 30/2016-испр.), члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

6/2019) и члана 17. став 2. Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште 

Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 27/2018), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Братиславу Јанковићу престаје функција вршиоца дужности директора Установе 

културе „Градско позориште Чачак“ Чачак, даном именовања директора ове установе. 

 

II 

  

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

2. Предлог решења о именовању Управног одбора Установе културе „Градско 

позориште Чачак“ Чачак 

 

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

за председника Управног одбора Установе „Градско позориште Чачак“ именује Ивана 

Терзић, а за чланове Војин Малетковић и Александар Ђинђић, јер вршиоцима 

дужности ових функција истиче мандат.  

 

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

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

54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019)  и члана 

20. Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак („Сл. лист 

града Чачка“ број 27/2018), донесе  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именују се у Управни одбор Установе културе „Градско позориште Чачак“ 

Чачак: 

- Ивана Терзић 

- Војин Малетковић 

- Александар Ђинђић 

 

II 

 

За председника Управног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ 

Чачак именује се Ивана Терзић. 
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III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

3. Предлог решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Градско 

позориште Чачак“ Чачак 

 

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

за председника Надзорног одбора Установе „Градско позориште Чачак“ именује 

Бранко Драгићевић, а за чланове Драгана Лазаревић и Жаклина Трифуновић, јер 

вршиоцима дужности ових функција истиче мандат.  

 

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

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

54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 

24. Одлуке о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак („Сл. лист 

града Чачка“ број 27/2018), донесе  

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

  

Именују се у Надзорни одбор Установе културе „Градско позориште Чачак“ 

Чачак:  

- Бранко Драгићевић 

- Драгана Лазаревић 

- Жаклина Трифуновић 

 

II 

 

За председника Надзорног одбора Установе културе „Градско позориште Чачак“ 

Чачак именује се Бранко Драгићевић. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

4. Предлог решења о престанку мандата директора Центра за стручно 

усавршавање Чачак 

 

 

            Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је захтев 

Горице Станојевић за престанак мандата на месту директора Центра за стручно 

усавршавање.  



5 
 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града да, на основу члана 18. 

став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005-др. 

закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005-испр. др. закона и 83/2014-др. закон), члана 54. 

став 1. тачка 12. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 6/2019) и члана 10. 

Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању («Сл. лист општине Чачак» бр. 12/2005, 2/2006, 13/2007 и «Сл. лист града 

Чачка» бр. 17/2012 и 14/2018), донесе  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА  

ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Горици Станојевић престаје мандат директора Центра за  стручно усавршавање 

Чачак, на лични захтев. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

5. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Центра за стручно 

усавршавање Чачак 

 

 Управни одбор Центра за стручно усавршавање је предложио да се за 

вршиоца дужности директора ове установе, до избора директора, именује Тања 

Аћимовић, проф. разредне наставе, јер је Горица Станојевић поднела захтев за 

престанак мандата на месту директора Центра. 

 

 Комисија је закључила да предложи Скупштини града да, на основу члана 18. 

став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ број 42/91, 71/94, 79/2005-др. 

закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005-испр. др. закона и 83/2014-др. закон), члана 54. 

став 1. тачка 12. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 6/2019) и члана 10. 

Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању («Сл. лист општине Чачак» бр. 12/2005, 2/2006, 13/2007 и «Сл. лист града 

Чачка» бр. 17/2012 и 14/2018), донесе  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Тања Аћимовић, проф. разредне наставе, за вршиоца дужности 

директора Центра за  стручно усавршавање Чачак. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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6. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Надзорног 

одбора Народног музеја Чачак 

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је захтев 

Марине Ћиримановић за разрешење функције председника Надзорног одбора Народног 

музеја Чачак. За новог председника предложена је Бојана Чукановић. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града да, на основу чл. 45. ст. 5. 

и чл. 48а ст. 2. т. 1. Закона о култури («Сл. гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- 

испр.), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 

6/2019) и члана 25. Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак («Сл. лист 

општине Чачак» број 4/2006 и «Сл. лист града Чачка» број 4/2011, 17/2013 и 23/2016), 

донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

 НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Марина Ћиримановић, функције председника Надзорног одбора 

Народног музеја Чачак, на лични захтев. 

 

II 

 

Именује се Бојана Чукановић, за председника Надзорног одбора Народног 

музеја Чачак. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

7. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног 

одбора Народног музеја Чачак 

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављена је молба 

Управног одбора Народног музеја Чачак да се уместо Жељка Тресача, члана Управног 

одбора, који је већ дуже време одсутан и није у могућности да присуствује седницама, 

именује нови члан овог органа. За новог члана Управног одбора предложена је Снежана 

Шибинац. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града да, на основу чл. 41. ст. 3. 

и чл. 44а ст. 2. Закона о култури («Сл. гласник РС» број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- 

испр.), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 

6/2019) и члана 23. став 2. Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак («Сл. 

лист општине Чачак» број 4/2006 и «Сл. лист града Чачка» број 4/2011, 17/2013 и 

23/2016), донесе 
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РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Жељко Тресач, представник оснивача, функције члана Управног 

одбора Народног музеја Чачак. 

 

II 

 

Именује се Снежана Шибинац, представник оснивача, за члана Надзорног 

одбора Народног музеја Чачак. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

8. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног заменика члана 

Изборне комисије града Чачка у сталном саставу 

 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављена је оставка 

Зорана Гавриловића на дужност заменика члана Изборне комисије града Чачка. 

Одборничка група Нове Србије за новог заменика члана предложила је Зорицу Јелић, 

дипл. правника из Чачка. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града да, на основу члана 14. 

Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС и 

54/2011) и члана 54. став 1. тачка 49. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 

6/2019), донесе 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

I 

 

Разрешава се Зоран Гавриловић, кога је предложила Одборничка група Нове 

Србије, дужности заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу. 

 

II 

 

Именује се Зорица Јелић, коју је предложила Одборничка група Нове Србије, за 

заменика члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка».                   



8 
 

9. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског 

одбора  ОШ „Вук Караџић“ Чачак 

 

 

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

разрешење Невене Јелић, представника локалне самоуправе у Школском одбору ОШ 

„Вук Караџић“, јер је поднела оставку на ту дужност. За новог члана предложен је Лола 

Чвркић. 

 

 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, 27/2018-др. закони и 10/2019) и члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ број 6/2019), донесе 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Невена Јелић, представник локалне самоуправе, дужности члана 

Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Чачак, на лични захтев. 

 

II 

 

Именује се Лола Чвркић, за члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Чачак, 

као представник локалне самоуправе. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

                                                                    

 

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

Гимназије у Чачку 

 

 

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

разрешење два члана Школског одбора Гимназије у Чачку, представника запослених, и 

то: Светлане Стојановић, због престанка основа по коме је именована, и Слободана 

Николића, на лични захтев. Наставничко веће је за нове чланове Школског одбора 

предложило Дејана Крунића, проф. српског језика и књижевности, и Славицу 

Негојевић, проф. историје. 

 

 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, 27/2018-др. закони и 10/2019) и члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ број 6/2019), донесе 



PEIIIEIbE
o PA3PEIITEILy OAHOCHO I4MEHOBAIf,y ABA r{nAHA

ruKOJICKOI OIEOPA TI,IMHA3I4JE y t{At{Ky

Paspemarajy ce Ayxuocrr,r q,narroBa Ilhoncxor o46opa furr,tra":raje y rla.u<y,

lpe.4cTaBHr{qr{ 3anocneH}Ix :

- Ceqrrana Crojanonrah, :6or [pecraura ocuoBa uo xoue je I{MeuoBarra

- Cno6olan Hraroruh, ua nu.rul{ 3axreB

II

Irhvrenyjy ce 3a rrJraHoBe Ilkoncxor o46opa frunasxje y r{aury, rpe.{craBHLIIII4

3afrocJIeHI{x:
- ,{ejan Kpyuuh, ryo6. cpucror je3uKa u KIbrIxeBHocrLI
- Cnaemla Herojenuh, upo(p. racropuje

ili

Ono penreme o6jannrr.r y <CrryN6eHoM nucry rpa1.a t{a'{Ka).

fiIdTar$a

IIPE,4CEAHI4K


