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1. rf,erlen6ap 2A21. roAr.rHe
qAI{AK

c Kytrrrr Tvt}Ivr I PAAA qAqKA

Ha ocuony sJIaHa 76. floc:roBurIra o pary Cxyrrurraue rpana r{aqrca (,,Cn. nzcr tpa1a
r{a'Ixa" 6poj 1912019 - npeuraruhen rercr) Kouucuja 3a KaApoBe u MiurAarHo-r{Mynarerc6a
ilrrrarsa, Ha ceAHr.rrIH o4pxanoj 1 . 4eqeu6p a 2A2l . roAr4He, nprnpewrrana je:

1.. ffDea.nor pemema o u*renonaBv Aupermopa nonna rcv.urvpe rlaqarr

6) Ilpen"uor pemena o rllrenonamv ieAuor gJrana Ynpansor oA6opa.l[oMa snDanJra ".gaqanroI[a.raK

3. [DeA.Iror pemem r ol6opa
flDeAmrco.[crce vcranose .,Moie AerrlBcreo6, rlaqarc

Y npu:ror,v rocraB-rlaMo rrper,[ore petuema pania pa3\{arparra r.i ycnaja6a.

3a tlgeecruoqa KoutEcuje ua cellHrzrIrr Cxynurrnue o4pelen je tr4"rro Muxaj:roncKr.r. qJraH
Kour.rcnje.

,.6pAuNc"rae flerpon[hoo C,rar[ua

3AMEHI4K TIPEACEAHI4KA
cuje sa KaApoBe

yc

2. a) Ilpel;ror pemen a o npecranrcv dynxqnie q.nana Ynparnor ol6opa noura slpar,rsa
",IIa.raK(6 {aqaK
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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 Дома културе Чачак  

 

 Управни одбор Дома културе Чачак расписао је конкурс за именовање директора ове 

установе, јер садашњем директору мандат истиче 30. децембра 2021. године. На конкурс, 

објављен код Националне службе за запошљавање у Чачку, на огласној табли Установе и 

дневном листу “Политика”, пријавио се један кандидат, Радисав Луковић, мастер менаџер 

из Чачка,  који је садашњи директор ове установе. Управни одбор је констатовао да је 

пријава благовремена и да су достављени сви докази тражени конкурсом. Након увида у 

достављену документацију, обављеног разговора са кандидатом и утврђеног мишљења о 

стручним и организационим способностима кандидата, Управни одбор је утврдио да 

кандидат испуњава све услове, па је сачинио Предлог листе кандидата за директора Дома 

културе: 

1. Радисав Луковић, мастер менаџер из Чачка 

 

Управни одбор је закључио да за директора Дома културе предложи Радисава 

Луковића, мастер менаџера, с обзиром да поседује стручне и организационе способности, 

да је у претходном периоду унапредио пословање Дома културе и ужива велико поверење 

колектива, као и других установа. 

 

 Комисија је размотрила достављену документацију и закључила да предложи 

Скупштини града Чачка да, на основу члана 34. став 2. Закона о култури (“Сл. гласник РС” 

број 72/2009, 13/2016 и 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 члана 14. Одлуке о 

организовању Установе Дом културе Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр. 4/2006 и „Сл. 

лист града Чачка број 4/2011, 23/2016 и 25/20), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

 

I 

 

Именује се Радисав Луковић, мастер менаџер из Чачка, за директора Дома културе 

Чачак, почев од 31. децембра 2021. године. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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2. a) Предлог решења о престанку функције члана Управног одбора Дома здравља 

„Чачак“ Чачак  

 

б) Предлог решења о именовању једног члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“ 

Чачак  

 

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

уместо Милана Милисављевића, члана Управног одбора Дома здравља „Чачак“, који је 

преминуо 6. новембра 2021. године, именује Драгиша Петковић, дипл. машински инжењер. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, 

 

а) На основу члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) 

донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

Милану Милисављевићу престала је функција члана Управног одбора Дома здравља 

„Чачак“ Чачак, 6. новембра 2021. године, због наступања смрти. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

б) На основу члана 113. став 4. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ број 

25/2019), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) 

и члана 15. став 2.  Одлуке о оснивању Дома здравља „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ 

број 8/2014 - пречишћен тект), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

Именује се Драгиша Петковић, дипл. машински инжењер, за члана Управног одбора 

Дома здравља „Чачак“ Чачак. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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3. Предлог решења о разрешењу односно именовању једног члана Управног одбора 

Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 
 

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

Дробњака, члана Управног одбора ПУ „Моје детињство“ Чачак, представника локалне 

самоуправе, јер због професионалних и личних разлога није у могућности да обавља ову 

функцију. За новог члана Управног одбора предложен је Драган Обрадовић из Вранића. 

  

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

и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 

број 88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019 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 РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК 

 

I 

 

Разрешава се Иван Дробњак, представник локалне самоуправе, функције члана 

Управног одбора Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, због поднете оставке. 

 

II 

 

Именује се Драган Обрадовић, за члана Управног одбора Предшколске установе 

„Моје детињство“ Чачак, као представник локалне самоуправе. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

 

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

 „Бранислав Петровић“ Слатина 

 

 

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

„Бранислав Петровић“ да се уместо Гордане Драгићевић, представника родитеља у 

Школском одбору ове школе, којој је престао основ по коме је именована, и Игора Дивца, 

представника запослених, коме је престао радни однос, именују нови чланови Катарина 

Богићевић, референт, и Александра Пејовић, проф. српског језика.  
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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 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 

 ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

ОШ „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ“ СЛАТИНА 

 

I 

 

 Разрешавају се дужности чланова Школског одбора ОШ „Бранислав Петровић“ 

Слатина, због престанка основа по коме су именовани: 

- Гордана Драгићевић, представник родитеља 

- Игор Дивац, представник запослених 

 

II 

 

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

- Катарина Богићевић, референт, представник родитеља 

- Александра Пејовић, проф. српског језика, представник запослених 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

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

Прехрамбено угоститељске школе у  Чачку 
 

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

Дабовића, члана Школског одбора Прехрамбено угоститељске школе, представника 

локалне самоуправе, јер из личних разлога не може да обавља ову дужност. За новог члана 

предложена је Романа Филиповић, дипл. менаџер. 

 

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

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

88/17, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 54. 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  

ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 



I

Pa:peurana ce Epauxo .{a6oeuh, [pe.{craBHr{K iroKa[He ca\.{oynpaBe, A}D{rHocrrr rrraHa

fllxo:rcxor ol6opa llpexpau6eno-lTocrrlrejbcKe rrrKoile y r{auxy. s6or nognere ocraBKe.

II

I4rvreuyje ce Pouana @u:rllnosuh. Ar.rlir. MeHauep, 3a rrJraHa lUr<o:rcxor o46opa
flpexpau6eHo-yrocrrrrer,l,cKe [rKoJTe y Hauxy. r<ao rrpercraBHlrrt roKa-r-rHe caNro]ryrpaBe.

III

Ono peureme o6janr.rru y <Cllx6eHoN{ nucr.v rpana 9a.rKa).

NHTAIIA

3AMEHI4K IIPEACEAHI4KA
Kolrucuje 3a KaApoBe
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