
Peny6nNra Cp6uja
CKYIIIIITMHA TPAAA IIAIIKA
Korrucuja 3a Ka,{poBe r.r

MaHAaTHO -[Myrrr{TeTCKa [r{Tarba
Epoj:06-10/21-I
27 . janyap 2021. roAraHe
qAIIAK

c KvrrIIr TttIJkt rPl44 qATIKA

. Ha ocnoBy qrana 76. llocnoBHlrKa o pa4y Cqmruruue rpa,qa rlasra (,,Cr. lncr rpaaa
t{aqxa" 6poj 1912A19 - npeuraruher rexcr) Konaucuja 3a Ka.{poBe r.r MauAaruo-r{Myrrr{rercra
flr.rrarba, Ha ceAHr4rlr4 o4pxauoj 27. jatyapa2}zl. foAr.ffre, npNnpeunta je:

1.a) flpeA.nor peluema o npecraumv nrannara ieanoM .urflHv Haagopnor ol6ooa JasHor
roMyna.nnor npeAvgeha ..ffapmunr ccpnRc6( rlaqax

EIIOBAE'
upefly:eha ."ffaprunr cepnllcot rlaqax

2.Ilpearor pemema o paspememv ornocso uMenonamy ie,nsor qrarla Illmoflcror on6opa
OIII .,np nparuura Mr.rmonrah" rlaqar

v upnnory AocraBJbaMo rrpeAnore pemema paAlr pa3Marpalbawycnajasa.

3a rassecrzoqa KonrrEcraje na ceAur4rlrd Crynuruue ogpefena je fop4ana Kpranaq,
rpeAcesrrax Korrlucrje.

NPEACEAHI4K

IIHTAIbA
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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 „Паркинг сервис“ Чачак 

 

б) Предлог решења о именовању једног члана Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

 

 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је предлог 

репрезентативних синдиката ЈКП „Паркинг сервис“ за именовање Наташе Плазинић, 

специјалисте струковног економисте, запослене на месту шефа економско-финансијске 

службе, за представника запослених у Надзорном одбору Предузећа, јер је досадашњи члан 

овог органа Стојан Савић, поднео оставку због одласка у пензију. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да,  

  

а) На основу члана 21. ст. 1. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 

15/2016 и 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» 

број 6/19) и члана 43. став 1. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ са Законом о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број 

22/16 и 8/19), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТ ЈЕДНОМ ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Стојану Савићу, представнику запослених, престао је мандат члана Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“, 31. децембра 2020. године, 

подношењем оставке због одласка у пензију. 

 

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 88/19), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» 

број 6/19) и члана 39. став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ са Законом о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број 

22/16 и 8/19), донес 
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РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Наташа Плазинић, специјалиста струковни економиста, представник 

запослених, за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 

Чачак. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
 

 

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

ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак 

 

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

разрешење Иване Кићановић, представника родитеља у Школском одбору ОШ „Др 

Драгиша Мишовић“, јер може да заступа интересе више структура, пошто је запослена на 

пословима наставника енглеског језика. Савет родитеља је за новог члана Школског одбора 

предложио Јелену Пуреновић. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу члана 116. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ броj 88/2017) и члана 

63. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 

26/2016), донесе 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ ДР ДРАГИША МИШОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Ивана Кићановић, представник родитеља, дужности члана Школског 

одбора ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак. 

   

II 

 

Именује се Јелена Пуреновић, представник родитеља, за члана Школског одбора 

ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак. 



m

Ono peruerre o6jasarr y,,Cryx6euoM Jrr{cry tpa4a r{aqxa".
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