
Peuy6nura Cp6uja
CKyIIIITI4HA f PAAA r{Ar{KA
Kolracraja 3a Ka,{poBe r.r

M ttlI.4aTHO - I4MITII4ToTCKa [I4TaILa
Epoj:06-19U2A-l
24. AerJe\r1ap 202A. roArrHe
qAIIAK

CKYIIIII TVTIJVI IPAIA IIATIKA

. Ha ocuosy qnaHa 76. llocroBur4Ka o paAy Cryturrune rpaAa r{a.rKa (,,Cn. :rwcr rpaAa
r{aqxa" 6poj 1912019 - upevzrrheu rercct) Korvrracuja 3a KaApoBe r{ MaH.uaruo-r{M},rrr/rrercKa
rrrrrarba, Ha celur.rqr o4pxanoj 24. aeqeNr6pa2}2A. roAraue, npxnpenrNna je:

1. a) flpea;ror pemema o npecrasxy urantara iemrou qlauv Hat:opnor ot6oDa Jannor
roMvuarnor upetrvseha sa HsrDaAny rr onpxanaEs gereu[x uonpmfiua u rpo6Jta ..Ipancrco
:ereuuro* rlaqax

6) [peA.[or peuema o [Menosamy iensor qraHa HatrsoDHor otr6opa JaeHor rcovrygarHor
upe,[Yseha 3a trerqaAmv u oADimanabe gerenux nogpmusa n rpooJba ..IpaAcKo:ereHE,ro56
IIaqar

2. flpetnor Deurerra o pagpemery orurocHo rMesonamv ielHor qraua Ynpanuor ol6opa
Ycragose Y*reruu.rma r&rep[ia,,Hanex(na Jlerpongh(o rlaqax

3. rlnen.Uor pemema o paspememv orHocHo [Menosamy ieAuor qraua HaAsopsor oAdopa
Ilenrpa :a crpv.rno ycanpmasane rla.rarc

4. [petnor pemema o pa:pemeny orurocno maesonanv npelcetullra Halgqpgor ol6opa
..AEotemaDcrce ycrasone rlaqaro'

Y npulory AocraBJbilr\ro rpeAJrore pemerla pa4r,r pa3Marpar\ail ycnajama.

3a rnssecrroqa Kouucuje ua ce,ryrr{rlr Cxyrmrraxe o4pe$en je Pagruoje Mujararoeuh,
3aMeHr.rK rrpeAceAHr{ra Koruucnje.

Korv
TIPETCEAHI4KA
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П Р Е Д Л О З И 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ  И 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

1. а) Предлог решења о престанку мандата једном члану Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско 

зеленило“ Чачак 

 

б) Предлог решења о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ 

Чачак 

 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је предлог 

репрезентативног синдиката ЈКП «Градско зеленило» да се у Надзорни одбор овог 

предузећа именује нови представник запослених, Драгица Јуковић, дипл. инж. агрономије, 

уместо Анђелије Милојковић, која је преминула 21. новембра 2020. године. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, 

 

а) На основу чл. 21. Закона о јавним предузећима («Сл. 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 члана 43. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 

изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са Законом о 

јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број 22/2016 и 20/18), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЈЕДНОМ ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

I 

 

Анђелији Милојковић престао је мандат члана Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак, 

због наступања смрти 21. новембра 2020. године. 

  

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

б) На основу чл. 17. ст. 3. Закона о јавним предузећима («Сл. 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 члана 39. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак 

са Законом о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број 22/2016 и 20/18), донесе 
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РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Драгица Јуковић, дипл. инж. агрономије, представник запослених, за 

члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених 

површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак. 

  

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

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

Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак 

 

 

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

уместо Горана Белопавловића, представника оснивача у Управном одбору Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“, који се изјаснио да не може да обавља ову функцију, именује 

Горан Гороњић. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу члана 41. 

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 члана 21. 

Одлуке о организовању Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак («Сл. 

лист општине Чачак» број 4/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број 4/11, 17/13 и 23/16), донесе  

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

 УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Горан Белопавловић, представник оснивача, функције члана Управног 

одбора Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак. 

  

II 

 

 Именује се Горан Гороњић, представник оснивача, за члана Управног одбора 

Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак. 
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III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

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

Центра за стручно усавршавање Чачак  

 

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

разрешење Бранка Мајсторовића, представника оснивача у Надзорном одбору Центра за 

стручно усавршавање, који се изјаснио да не жели да обавља ову функцију, и именовање 

Славице Златичанин. 

 

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  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Бранко Мајсторовић, представник оснивача, функције члана 

Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање Чачак. 

   

II 

 

 Именује се Славица Златичанин, представник оснивача, за члана Надзорног одбора 

Центра за стручно усавршавање Чачак. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

4. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Надзорног одбора 

„Апотекарске установе Чачак“   

 

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

уместо Маје Цвијановић, председника Надзорног одбора „Апотекарске установе Чачак“, 
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roja ce usjacuula Aa s6or Ap),TeIx o6asesa He Morl<e Aa o1ar.r'la oey $yurunjy, zuenyje Beura
Bojonuh.

Korraucrzja je :ar<ryvuna [a rpeAJroxu Cxyrunruuv{ [a, Ha ocnoBy rrJraua l22.3axosa o
3ApaBcrBenoj :am:nata (,,Cn. rnacnurc PC" 6p.2512019), unaua 54. cms 1. ra.rKa L2. Cruryta
rPaAa r{aqxa (<Ct. nucr rpaAa rlasKa)) 6poj 612019) u vnana 13. cras 2. Oalyrce o ocu}rBirrsy

,,AuorexapcKe ycraHoBe rlaqaK'o (o'Cn. nrcr rpaAa rlaura", 6poj 11120), Aouece

PEIIIEIf,E
o pA3pErrrErf,y oAHocHo r4MEHOBAISy

TTPEACEAHT4KA HM3OPHOT OABOPA
,,ATOTEKAPCKE YCTAHOBE ![AI{AK"

I

Pa:peuraea ce Maja I]najaHoeuh, $ynxquje npeAceAHr.rKa Ha4sopuor o46opa
,"AuorexapcKe vcraHoBe 9aqaK" r{aqax.

II

tr4ueuyje ce Becna Eojoenh, 3a nperceAHuxa Hag:opuor og6opa,.AnorexapcKe ycraHoBe
r{aqaKo, r{a.Iax.

III

Ono peureme o6jarnru y,,Cnyx6eHoM nr{cry rpaAa rla.rra"

cliy?
NPEICEAHI,IKA

[T MA

,

3a KaApoBe


