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П Р Е Д Л О З И 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ  И 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

 

 

1. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Управног одбора 

Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи 

Милановац и Лучани 

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављена је оставка Николе 

Марковића на функцију председника Управног одбора Установе „Међуопштински 

историјски архив“, због одласка у иностранство. За новог председника Управног одбора 

предложена је Тања Гавриловић, дипломирани сликар-мастер.  

 

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

44а ст. 2. т. 1. Закона о култури («Сл. гласник РС» број 72/2009, 13/2016, 30/2016- испр., 

6/2020, 47/2021 и 78/2021),  члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка («Сл. лист града 

Чачка» број 6/2019) и чл. 23. ст. 3. и 4. и 26а ст. 2. т. 1. Одлуке о организовању Установе 

„Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

(«Сл. лист општине Чачак бр. 11/06 и „Сл. лист града Чачка“ број 4/11, 23/16 и 3/21), донесе  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

„МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ 

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  И ЛУЧАНИ 

 

I 

 

 Разрешава се Никола Марковић, функције председника Управног одбора Установе 

„Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани. 

 

II 

 

 Именује се Тања Гавриловић, дипл. сликар-мастер, за председника Управног одбора 

Установе „Међуопштински историјски архив“ за град Чачак и општине Горњи Милановац 

и Лучани. 

 

III 

 

  Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 
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2. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Управног одбора 

Центра за социјални рад града Чачка 

 

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

уместо Драгане Јовановић, председника Управног одбора Центра за социјални рад, која због 

приватних обавеза не може да обавља ову дужност, именује Драган Пешић, машински 

инжењер.  

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу члана 20. 

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 123. ст. 2. и 4. 

Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ број 24/11), члана 54. став 1. тачка 12. 

Статута града Чачка («Сл. лист града Чачка» број 6/2019) и члана 4. Одлуке о органима 

Центра за социјални рад у Чачку («Сл. лист града Чачка» број 1/92), донесе  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА 

 

I 

 

  Разрешава се Драгана Јовановић, функције председника Управног одбора Центра за 

социјални рад града Чачка. 

 

II 

 

 Именује се Драган Пешић, машински инжењер, за председника Управног одбора 

Центра за социјални рад града Чачка. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

3. Предлог решења о именовању Управног одбора Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак 
 

Управном одбору Предшколске установе „Моје детињство“ истиче мандат 26. 

октобра 2021. године, па је Васпитно-образовно веће ове установе предложило  именовање 

нових чланова из реда запослених и то: Марка Протића, стручног сарадника за физичко 

васпитање, Марије Петковић, медицинске сестре-васпитача, и Мирјане Марић, васпитача. 

Савет родитеља је предложио Ану Вукашиновић, проф. српске књижевности и језика, 

Гроздану Ђуровић, дипл. економисту, и Јелену Квргић Рајковић, дипл. инж. агрономије. За 
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представнике локалне самоуправе предложени су Иван Дробњак, дипл. правник, Раде 

Кривокућа, предузетник, и Верица Ђикановић, машински инжењер. 

 

Просветна инспекција Градске управе извршила је инспекцијски надзор и закључила 

да су се стекли услови за промену чланова Управног одбора, да је предлагање представника 

запослених и родитеља извршено у складу са Законом и о томе обавестила Комисију актом 

број 614-42/2021-IV-6-04 од 17. септембра 2021. године.  

 

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

Скупштини града Чачка да, на основу члана 116. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 

6/2020), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/19) и 

члана 14. Одлуке о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак („Сл. лист 

града Чачка“ број 9/11, 3/13 и 15/13), донесе 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 

I 

Именују се у Управни одбор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак: 

 

 Представници запослених:  

- Марко Протић, стручни сарадник за физичко васпитање 

- Марија Петковић, медицинска сестра-васпитач 

- Мирјана Марић, васпитач 

 

Представници родитеља: 

- Гроздана Ђуровић, дипл. економиста 

- Ана Вукашиновић, проф. српске књижевности и језика 

- Јелена Квргић Рајковић, дипл. инж. агрономије 

 

Представници локалне самоуправе: 

- Иван Дробњак, дипл. правник 

- Раде Кривокућа, предузетник 

- Верица Ђикановић, машински инжењер 

 

II 

 

Мандат Управног одбора почиње 27. октобра 2021. године. 

 

III 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 
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4. Предлог решења о именовању Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе 

у  Чачку 
 

 Школском одбору Прехрамбено угоститељске школе истиче мандат 26. октобра 

2021. године, па су овлашћени предлагачи доставили предлоге за нови Школски одбор. 

Наставничко веће је предложило Анету Петровић, дипл. инж.-технолога, Горана 

Глишовића, проф. физичке културе, и Слободанку Бандукић, специјалисту графичког 

инжењерства. Савет родитеља предложио је Ненада Николића, техничара нискоградње, 

Јелену Чајетинац, фризера, и Наду Наумовић, фризера. За представнике локалне самоуправе 

предложени су Бранко Дабовић, дипл. економиста, Ђорђе Кувељић, декоратер зидних 

површина, и Младен Вујичић, студент. 

 

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

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17) и члана 

54. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/19), донесе 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

I     

 

За чланове Школског одбора Прехрамбено-угоститељске школе у Чачку именују се: 

 

Представници запослених: 

- Анета Петровић, дипл. инж.-технолог 

- Горан Глишовић, проф. физичке културе 

- Слободанка Бандукић, специјалиста графичког инжењерства 

 

Представници родитеља:  

- Ненад Николић, техничар нискоградње 

- Јелена Чајетинац, фризер 

- Нада Наумовић, фризер 

 

Представници локалне самоуправе: 

- Бранко Дабовић, дипл. економиста 

- Ђорђе Кувељић, декоратер зидних површина 

- Младен Вујичић, студент 

 

II 

 

Мандат Школског одбора почиње 27. октобра 2021. године. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 
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5. Предлог решења о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора 

Медицинске школе у  Чачку 
 

Медицинска школа у Чачку доставила је Комисији за кадрове и мандатно-

имунитетска питања предлог за разрешење Владимира Кљајевића и Миреле Штрбац, 

представника локалне самоуправе у Школском одбору ове школе, јер не присуствују 

седницама. За нове представнике локалне самоуправе предложени су Драгана Белић, дипл. 

еколог, и Снежана Шибинац, дипл. филолог. Такође, Савет родитеља ове школе је 

предложио да се именује Ненад Стојановић, нови представник родитеља у Школском 

одбору, уместо Драгане Шимшић, којој је престао основ по коме је именована.  

 

Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и закључила 

да су се стекли услови за промену чланова Школског одбора и о томе је обавестила 

Комисију дописом број 614-44/2021-IV-6-04 од 28. септембра 2021. године.  

 

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

117. ст. 3. т. 2 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 

број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон 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 

 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

I     

 

Разрешавају се дужности чланова Школског одбора Медицинске школе у Чачку: 

- Владимир Кљајевић, представник локалне самоуправе 

- Мирела  Штрбац, представник локалне самоуправе 

- Драгана Шимшић, представник родитеља 

 

II 

 

Именују се за чланове Школског одбора Медицинске школе у Чачку: 

-  Драгана Белић, дипл. еколог, представник локалне самоуправе 

-  Снежана Шибинац, дипл. филолог, представник локалне самоуправе 

-  Ненад Стојановић, представник родитеља 

 

III   

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 
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6. Предлог решења о разрешењу односно именовању два члана Школског одбора 

Гимназије у  Чачку 

 

 

Гимназија у Чачку доставила је Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска 

питања предлог за разрешење Радојла Војиновића и Гордане Стојановић, представника 

родитеља у Школском одбору ове школе, због престанка основа по коме су именовани. 

Савет родитеља је предложио именовање нових чланова Школског одбора Михаила 

Вучковића и Снежане Цемовић, дипл. правника.  

 

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

117. ст. 3. т. 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон 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  

ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

I     

 

Разрешавају се дужности чланова Школског одбора Гимназије у Чачку, 

представници родитеља: 

- Радојле Војиновић 

- Гордана Стојановић 

 

II 

 

Именују се за чланове Школског одбора Гимназије у Чачку, представници родитеља: 

- Михаило Вучковић 

- Снежана Цемовић, дипл. правник   

 

III   

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

 

7. Предлог решења о разрешењу односно именовању пет чланова Школског одбора 

Машинско-саобраћајне школе у  Чачку 
 

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

разрешење Биљане Јовановић, Данијеле Солдатовић и Данице Вуковић, досадашњих 

представника родитеља у Школском одбору Машинско-саобраћајне школе, којима је 
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престао основ по коме су именовани. Савет родитеља ове школе је предложио нове чланове, 

Наташу Басарић, Раденка Лечића и Владимира Илића. Истовремено је достављен предлог 

за разрешење Милисавке Бабовић и Милана Милекића, представника локалне самоуправе, 

јер не присуствују седницама Школског одбора. За нове чланове предложени су Јасмина 

Матовић, струковни економиста, и Александар Неранџић, струковни економиста. 

 

Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и закључила 

да су се стекли услови за промену чланова Школског одбора и о томе је обавестила 

Комисију дописом број 614-43/2021-IV-6-04 од 23. септембра 2021. године.  

 

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

117. ст. 3. т. 2 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 

број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон 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 

 ПЕТ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

I     

 

Разрешавају се дужности чланова Школског одбора Машинско-саобраћајне школе у 

Чачку: 

- Биљана Јовановић, представник родитеља 

- Данијела Солдатовић, представник родитеља 

- Даница Вуковић, представник родитеља 

- Милисавка Бабовић, представник локалне самоуправе 

- Милан Милекић, представник локалне самоуправе 

 

II 

 

Именују се за чланове Школског одбора Машинско-саобраћајне школе у Чачку, 

представници родитеља: 

- Наташа Басарић, представник родитеља 

- Раденко Лечић,  представник родитеља 

- Владимир Илић, представник родитеља  

- Јасмина Матовић, струковни економиста, представник локалне самоуправе 

- Александар Неранџић, струковни економиста, представник локалне самоуправе 

 

III   

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 
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8. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Школског одбора 

Економске школе у  Чачку 
 

Економска школа у Чачку доставила је Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска 

питања предлог за разрешење Драгана Обрадовића, представника родитеља у Школском 

одбору ове школе, због престанка основа по коме је именован. Савет родитеља је предложио 

именовање новог члана Владимира Мајсторовића, проф. географије.  

 

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

117. ст. 3. т. 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон 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  

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

I     

 

Разрешава се Драган Обрадовић, представник родитеља, дужности члана Школског 

одбора Економске школе у Чачку. 

 

II 

 

Именује се Владимир Мајсторовић, проф. географије, за члана Школског одбора 

Економске школе у Чачку, као представник родитеља. 

 

III   

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

 

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

Техничке школе у  Чачку 

 

Техничка школа у Чачку доставила је Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска 

питања предлог за именовање Икодина Плазинића, за члана Школског одбора ове школе, 

уместо Мирчете Лечића, представника родитеља, коме је престао основ по коме је 

именован.  

 

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

117. ст. 3. т. 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и члана 54. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019), донесе 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

I     

 

Разрешава се Мирчета Лечић, представник родитеља, дужности члана Школског 

одбора Техничке школе у Чачку. 

 

II 

 

Именује се Икодин Плазинић, за члана Школског одбора Техничке школе у Чачку, 

као представник родитеља. 

 

III   

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

 

10. Предлог решења о разрешењу односно именовању три члана Школског одбора ОШ 

„Владислав Петковић Дис“ Заблаће 

 

 

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

родитеља ОШ „Владислав Петковић Дис“ да се уместо досадашњих представника родитеља 

у Школском одбору ове школе, којима је престао основ по коме су именовани, именују нови 

чланови и то: Драгана Брдар, медицинска сестра, Ивана Жагрић, економски техничар, и 

Марко Маџаревић, машински техничар.  

 

Просветна инспекција Градске управе је извршила инспекцијски надзор и закључила 

да су се стекли услови за промену чланова Школског одбора и о томе је обавестила 

Комисију дописом број 614-41/2021-IV-6-04 од 17. септембра 2021. године.  

 

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

117. ст. 3. т. 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ броj 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и чл. 54. Статута града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/19), донесе 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЗАБЛАЋЕ 
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I 

 

 Разрешавају се дужности чланова Школског одбора ОШ „Владислав Петковић Дис“ 

Заблаће, представници родитеља: 

1. Надица Никетић 

2. Јелена Бојовић 

            3. Цане Јовановић 

 

II 

 

Именују се за чланове Школског одбора ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће,  

као представници родитеља: 

1. Драгана Брдар, медицинска сестра 

2. Ивана Жагрић, економски техничар 

3. Марко Маџаревић, машински техничар  

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

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

ОШ „Ратко Митровић“ Чачак 

 

 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављено је обавештење 

ОШ „Ратко Митровић“ да је Ани Пауновић, члану Школског одбора, из реда родитеља, 

предстао основ по коме је именована, па је Савет родитеља за новог члана предложио 

Душицу Лончаревић.  

 

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

117. ст. 3. т. 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ броj 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и чл. 54. ст. 1. т. 12. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/19), донесе 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Ана Пауновић, представник родитеља, дужности члана Школског 

одбора ОШ „Ратко Митровић“ Чачак. 
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