
Peuydnaxa Cp6uja
CKYNIIITI,IHA TPAAA I{AIIKA
Kouucraja 3a KaApoBe u
MaHAaTHO - LIMyHI{TeTCKa rrr4 Talba
Epoj: 06-181120-I
9. 4eqena6ap 2020. roAr4re
I{AI{AK

c Ky[IIr Ttt}Ju rPAAA qAqKA
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6. rloeA.rlor De[rema o pagpemeny oAHocHo ul{eHonarLy Ana q,raua l[Korrcror oAoopa Oru
..Parrco Murponuh66 rlaqarc

Y upranory AocraBJbaMo rrpeArrore perrerra pam4 pa3Marp a*au ycnajm,a.

3a rgsecrror{a Kouracrje Ha ceAuuqlt Cqmurrane o4pefen je fop4aua Kp6anaq,
flpeAceAnr{r Korvrraczje.

2. fllreA,qor pemerra o pa:peuemy oAHocHo uil{euonarbv ienHor qraua HaAgopHor oAoopa
Ycrauose Hapoluz tr{ysei r{a.rax

3. IIDeAnor peruema o pa:Demerrv oAnocno nMenosarrv ieAHor q,raua HaAsopuor oA6opa

4. [peA.[or pemema o [*renonamv rDn q.Fana rl rprl sardeulrma .r,rasa Canera poA[TeJba
rpaaa rlaqrca

5. rlDeAror DemeILa o pasperuerv oAHocHo uMeHosamy ieAnor qrraHa lIlxoflcrcor onoopa
OIU ..EDaHucran fJerDoruh( Craruua
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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 Центра за стручно усавршавање Чачак 

 

 Управни одбор Центра за стручно усавршавање је расписао конкурс за именовање 

директора Центра, јер вршиоцу дужности директора ове установе истиче мандат 28. 

децембра 2020. године. На конкурс, објављен у листу „Чачански глас“ и сајту Националне 

службе за запошљавање, пријавио се један кандидат Тања Аћимовић, професор разредне 

наставе, садашњи вршилац дужности директора. Управни одбор је утврдио да је пријава 

благовремена, да су достављени сви докази и да кандидат испуњава све услове конкурса, па 

је Скупштини града Чачка предложио да за директора Центра именује Тању Аћимовић, јер 

поред тога што испуњава све услове предвиђене конкурсом, вишегодишње искуство у 

области образовања и васпитања је од значаја за успешно обављање послова директора 

Центра за стручно усавршавање. 

 

 Комисија је размотрила достављену документацију и 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 Центра за стручно усавршавање («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 ДИРЕКТОРА 

 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Тања Аћимовић, проф. разредне наставе из Чачка, за директора Центра 

за стручно усавршавање Чачак. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

2. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Надзорног одбора 

Установе Народни музеј Чачак 

 

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

разрешење Светлане Чимбур, представника оснивача у Надзорном одбору Народног музеја, 
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јер у складу са чл. 46. ст. 5. Закона о култури, чланови Надзорног одбора могу бити 

именовани највише два пута, што је именована већ испунила. За новог члана предложен је 

Радиша Тороман. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини да, на основу чл. 45. ст. 4. и чл. 46. 

ст. 5. Закона о култури («Сл. гласник РС» број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр. и 6/2020),  

члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 6/2019) и чл. 

25. и 26. ст. 1. Одлуке о организовању Установе Народни музеј Чачак («Сл. лист општине 

Чачак» број 4/2006 и «Сл. лист града Чачка» број 4/2011, 17/2013, 23/2016 и 25/20), донесе 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Светлана Чимбур, представник оснивача, функције члана Надзорног 

одбора Установе Народни музеј Чачак. 

 

II 

 

 Именује се Радиша Тороман, представник оснивача, за члана Надзорног одбора 

Установе Народни музеј Чачак. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

3. Предлог решења о разрешељу односно именовању једног члана Надзорног одбора 

Центра за стручно усавршавање Чачак  

 

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

разрешење Душанке Чворовић, представника оснивача у Надзорном одбору Центра за 

стручно усавршавање, јер из здравствених разлога не може да обавља ову функцију. За 

новог члана предложен је Драган Капларевић. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини да, на основу члана 22. 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 14. став 1. Одлуке о 

оснивању Центра за стручно усавршавање («Сл. лист општине Чачак» бр. 12/2005, 2/2006, 

13/2007 и «Сл. лист града Чачка» број 17/12 и 14/18), донесе  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Душанка Чворовић, представник оснивача, функције члана 

Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак. 

   

II 

 

 Именује се Драган Капларевић, представник оснивача, за члана Надзорног одбора 

Центра за стручно усавршавање Чачак. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

4. Предлог решења о именовању три члана и три заменика члана Савета родитеља 

града Чачка 
 

 Савети родитеља Прехрамбено угоститељске школе, ШОСО „1. новембар“ и ОШ 

„Филип Филиповић“ предложили су своје представнике и заменике представника у Савету 

родитеља града Чачка.  

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка, да на основу члана 121. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 

- др. закони, 10/2019 и 6/2020), члана 3. став 4. Правилника о општинском савету родитеља 

(„Сл. гласник РС“ број 72/2018) и члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 6/2019), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА И ТРИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА  

САВЕТА РОДИТЕЉА ГРАДА ЧАЧКА 

 

I 

 

Именују се у Савет родитеља града Чачка, за школску 2020/2021. годину: 

 

1. Представници ОШ „Филип Филиповић“ Чачак: 

    -  Јелена Чакаревић, за члана 

    -  Кристина Гојковић, за заменика члана 
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2. Представници ШОСО „1. новембар“ Чачак: 

    -  Стана Ћировић, за члана 

    -  Ненад Грујовић, за заменика члана 

 

3. Представници Прехрамбено угоститељске школе Чачак: 

    -  Александра Петровић, за члана 

    -  Данка Петровић, за заменика члана 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

 

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

ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина  

 

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је захтев ОШ 

„Бранислав Петровић“ за разрешење Стаменка Раденковића, представника локалне 

самоуправе у Школском одбору ове школе, јер је изабран за одборника Скупштине града 

Чачка, па је у сукобу интереса. За новог члана предложен је Јовица Вучићевић. 

 

 Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и закључила 

да су се стекли услови за разрешење члана Школског одбора, односно именовање новог 

члана, и о томе је обавестила Комисију дописом број 614-59/20-IV-6-04 од 19. новембра 

2020. 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, 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 „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА 

 

I 

 

 Разрешава Стаменко Раденковић, представник локалне самоуправе, дужности члана 

Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина. 

 

II 

 

Именује се Јовица Вучићевић, представник локалне самоуправе, за члана Школског 

одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина. 
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III 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

 

6. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора ОШ 

„Ратко Митровић“ Чачак 

 

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је захтев Школског 

одбора ОШ „Ратко Митровић“ за разрешење Гордане Крљанац и Ивана Рвовића, 

представника локалне самоуправе у Школском одбору ове школе, јер су изабрани за 

одборнике Скупштине града Чачка, па су у сукобу интереса. За нове чланове предложени 

су Благоје Матијашевић и Милољуб Петровић. 

 

 Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и закључила 

да су се стекли услови за разрешење чланова Школског одбора, односно именовање нових 

чланова, и о томе је обавестила Комисију дописом број 614-58/20-IV-6-04 од 19. новембра 

2020. 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, 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 ДВА ЧЛАНА 

 ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешавају се дужности чланова Школског одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак, 

представници локалне самоуправе: 

- Гордана Крљанац 

- Иван Рвовић 

 

II 

 

Именују се за чланове Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина, 

представници локалне самоуправе: 

- Благоје Матијашевић 

- Милољуб Петровић 

 



-

m

Oeo perueme o6janNru y <Clyx6euoM Jrr,rcuy rpa.qa rlasKa).

IIPEACEAH14K
Korr,rucuje 3a KaApoBe

II MaHAaTHO -L{M}'HATeTCKa fII4TaILa
fop4aHa Kpranau


