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П Р Е Д Л О З И 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ  И 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

 

1. Предлог решења о именовању Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље 

 

Координационо тело, заједнички орган оснивача ЈП „Рзав“ Ариље, као 

овлашћени предлагач је у складу са чланом 47. Одлуке о оснивању јавног предузећа за 

водоснабдевање "Рзав" Ариље („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),  предложило да се 

за председника Надзорног одбора овог предузећа именује Петар Пантовић, дипл. 

економиста, представник града Чачка, а за члана Милан Муњић, дипл. грађ. инжењер, 

представник општине Пожега. Запослени у Предузећу, након спроведених избора, за 

свог представника предложили су Ану Радовић, дипл. правника. 

  

Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања је размотрила предлоге и 

закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу члана 17. став 3. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 54. став. 1 

тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и чл. 31. и 35. 

Одлуке  о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље („Сл. лист града 

Чачка“ број 6/2019)  донесе  

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ 

 

I 

 

Именују се у Надзорни одбор ЈП „Рзав“ Ариље: 

За председника 

- Петар Пантовић, дипл. економиста, представник града Чачка 

  За чланове: 

- Милан Муњић, дипл. грађ. инжењер, представник општине Пожега 

- Ана Радовић, дипл. правник, представник запослених 

  

II 

 

Решење о именовању Надзорног одбора ЈП „Рзав“ Ариље ступиће на снагу када 

Надзорни одбор именују и остали оснивачи – скупштине општина Ариље, Пожега, 

Лучани и Горњи Милановац. 

 

III 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Надзорног 

одбора Установе „Туристичка организација Чачка“ 
 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је захтев 

Установе „Туристичка организација Чачка“ за разрешење Мирослава Петровића,  

дужности председника Надзорног одбора ове установе, јер не присуствује седницама 
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Надзорног одбора. За новог председника овог органа предложен је Богдан 

Димитријевић, дипл. економиста. 

 

     Комисија је закључила да предложи Скупштини да, на основу члана 22. 

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 24. 

Одлуке о организовању установе „Туристичка организација Чачка“ («Сл. лист града 

Чачка» број 14/11, 3/2013, 21/2013 и 14/2018), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

 

I 

 

Разрешава се Мирослав Петровић, дужности председника Надзорног одбора 

Установе „Туристичка организација Чачка“. 

 

II 

 

           Именује се Богдан Димитријевић, дипл. економиста, за председника Надзорног 

одбора Установе „Туристичка организација Чачка“. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

3. Предлог решења о изменама у Изборној комисији града Чачка у сталном 

саставу 

 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања одборничке групе у 

Скупштини града доставиле су предлоге за замену својих представника у Изборној 

комисији града Чачка у сталном саставу. 

 

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

1., 3., 4. и 5. Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» број 129/2007, 34/2010 - 

Одлука УС и 54/2011), члана 54. став 1. тачка 49. Статута града Чачка («Сл. лист града 

Чачка» број 6/2019) и члана 99а Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ број 19/2019 – пречишћен текст), донесе 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИЗМЕНАМА У ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ 

 

I 
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 - Разрешава се Марија Радовић, коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“, дужности заменика председника Изборне 

комисије града Чачка у сталном саставу 

  - Именује се Ана Станић, коју је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – Србија побеђује“,  за заменика председника Изборне комисије града Чачка у 

сталном саставу 

 

 - Разрешава се Милош Сенић, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“,  дужности члана Изборне комисије града Чачка 

у сталном саставу 

  - Именује се Никола Средојевић, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“, за члана Изборне комисије града Чачка у 

сталном саставу 

 

 - Разрешава се Саша Вуковић, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“,  дужности члана Изборне комисије града Чачка 

у сталном саставу 

  - Именује се Валентина Јаковљевић, коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“, за члана Изборне комисије града Чачка у 

сталном саставу 

 

  - Разрешава се Предраг Теофиловић, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“,  дужности члана Изборне комисије града Чачка 

у сталном саставу 

  - Именује се Светлана Стојановић, коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“, за члана Изборне комисије града Чачка у 

сталном саставу 

 

 - Разрешава се Данко Јевремовић, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“,  дужности заменика члана Изборне комисије 

града Чачка у сталном саставу 

  - Именује се Драгиша Гавриловић, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“, за заменика члана Изборне комисије града 

Чачка у сталном саставу 

 

- Разрешава се Драган Лукић, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“,  дужности заменика члана Изборне комисије 

града Чачка у сталном саставу 

 - Именује се Љиљана Станишић, коју је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“, за заменика члана Изборне комисије града 

Чачка у сталном саставу 

 

- Разрешава се Велибор Шутић, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“,  дужности заменика члана Изборне комисије 

града Чачка у сталном саставу 

 - Именује се Спасоје Милевски, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“, за заменика члана Изборне комисије града 

Чачка у сталном саставу 
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- Разрешава се Јовица Илић, кога је предложила Одборничка група „Александар 

Вучић – Србија побеђује“,  дужности заменика члана Изборне комисије града Чачка у 

сталном саставу 

 - Именује се Ранић Ђуровић, кога је предложила Одборничка група 

„Александар Вучић – Србија побеђује“, за заменика члана Изборне комисије града 

Чачка у сталном саставу 

 

- Разрешава се Даница Јовановић, коју је предложила Одборничка група Партија 

уједињених пензионера Србије – Јединствени Чачак, дужности члана Изборне комисије 

града Чачка у сталном саставу 

- Именује се Даниела Савковић, коју је предложила Одборничка група Партија 

уједињених пензионера Србије – Јединствени Чачак, за члана Изборне комисије града 

Чачка у сталном саставу 

 

          - Разрешава се Стеван Миладиновић, кога је предложила Одборничка група 

Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије  – Јединствена Србија, заменик члана 

Изборне комисије града Чачка у сталном саставу 

-Именује се Ацо Јаковљевић, кога је предложила Одборничка група Ивица 

Дачић – Социјалистичка партија Србије  – Јединствена Србија, за заменика члана 

Изборне комисије града Чачка у сталном саставу 

 

II 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

 

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског 

одбора  ОШ „22. децембар“ Доња Трепча 

 

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

разрешење Иване Живановић Полуга, представника запослених у Школском одбору 

ОШ „22. децембар“ Доња Трепча, због престанка основа по коме је именована. 

Наставничко веће је за новог члана предложило Бранимира Николића, наставника 

физичког васпитања. 

 

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

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

број 88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019 и 6/2020) 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 „22. ДЕЦЕМБАР“ ДОЊА ТРЕПЧА 

 

I 

 

 Разрешава се Ивана Живановић Полуга, представник запослених, дужности 

члана Школског одбора ОШ „22. децембар“ Доња Трепча, због престанка основа по 

коме је именована. 



II
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