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Република Србија 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Комисија за кадрове и 

мандатно-имунитетска питања 

Број: 06-221/21-I    

27. децембар 2021. године 

Ч А Ч А К 

 

 

 

                                               СКУПШТИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

 

На основу члана 76. Пословника о раду Скупштине града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ број 19/2019 – пречишћен текст) Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска 

питања, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, припремила је: 

 

 

1. а) Предлог решења о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

б) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

2. а) Предлог решења о престанку мандата директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак 

 

б) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак 

 

3. а) Предлог решења о престанку мандат директора Спортског центра „Младост“ 

Чачак 

б) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Спортског центра 

„Младост“ Чачак 

4. Предлози решења о именовању надзорних одбора јавних предузећа града Чачка 

 

5. Предлог решења о именовању Управног одбора Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

 

6. Предлог решења о именовању Надзорног одбора Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 
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7. Предлог решења о разрешењу односно именовању секретара Изборне комисије 

града Чачка 

 

 

У прилогу достављaмо предлоге решења ради разматрања и усвајања. 

 

За известиоца Комисије на седници Скупштине одређена је Гордана Крљанац, 

председник Комисије.  

                                       

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                Комисије за кадрове                             

                                                                                       и мандатно-имунитетска питања 

                                        Гордана Крљанац  
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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 директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

б) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци 

 

  

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављено је Решење 

Надзорног одбора ЈКП „Моравац“ о престанку радног односа Миодрага Јаћимовића, 

директора Предузећа, јер је испунио услове за старосну пензију. За вршиоца дужности 

директора овог предузећа, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, 

предложен је Срђан Бошковић, дипл. инж. информатике из Ракове. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да: 

 

а) На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 

15/2016 и 88/2019), члана 175. став 1. тачка 2. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр.  24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 

тумачење), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

6/2019) и члана 58. став 1. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом о 

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

 

РЕШЕЊЕ 

ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

I 

 

 Миодрагу Јаћимовићу, дипл. менаџеру из Чачка, престаје мандат директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, 

закључно са 21. децембром 2021. године, због престанка радног односа јер је испунио 

услове за старосну пензију. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка”. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Миодраг Јаћимовић је, Решењем Скупштине града Чачка број 06-268/18-I од 22, 23. 

и 26. новембра 2018. године, именован на функцију директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци. 

Мандат директора, на основу члана 24. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 

15/2016 и 88/2019) и оснивачког акта Предузећа, траје четири године. 

 

 Чланом 175. став 1. тачка 2. Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр.  24/2005, 61/2005, 

54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 

прописано је да радни однос престаје када запослени наврши 65 година живота и најмање 

15 година стажа осигурања. Пошто је именовани навршио 65 година живота, стекли су се 

услови за одлазак у пензију. Надзорни одбор Предузећа је, 21. децембра 2021. године, донео 

Решење о престанку радног односа. 

 

 Како Миодрагу Јаћимовићу мандат директора престаје пре истека периода од четири 

године Скупштина града Чачка је донела Решење као у диспозитиву. 

 

 

б) На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), 

члана 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 

63. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод, 

одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима («Сл. 

лист града Чачка» број 22/2016), донесе 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

I 

 

 Именује се Срђан Бошковић, дипл. инж. информатике из Ракове, за вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца 

„Моравац“ Мрчајевци, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, на 

период који не може бити дужи од једне године. 

 

II 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 

 

III 

 

Ово решење објавити у “Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном 

листу града Чачка” и на интернет страници града Чачка. 
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  О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 52. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члану 54. став 1. тачка 11. Статута 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члану 63. Одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца 

„Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број 

22/2016). Чланом  52. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац 

дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу, чланом 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка прописано 

је да Скупштина града именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, у 

складу са Законом, а чланом 63. став 1. Одлуке о оснивању предузећа прописано је да 

Скупштина града може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора 

Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.  

 

 Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска је предложила да се за вршиоца 

дужности директора овог предузећа именује Срђан Бошковић, дипл. инж. информатике из 

Ракове, јер је Миодрагу Јаћимовићу, досадашњем директору Предузећа престао радни 

однос 21. децембра 2021. године, због одласка у пензију. 

 

 Комисија је, на седници одржаној 27. децембра 2021. године, закључила да предложи 

Скупштини да донесе Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци како би се обезбедио континуитет у обављању делатности за које је предузеће 

основано.  

 

 

2. а) Предлог решења о престанку мандата директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак 

 

б) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак 

 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављена је оставка 

Небојше Јелушића, на функцију директора ЈП „Градац“. За вршиоца дужности директора 

овог предузећа, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, предложен је 

Милан Бојовић, дипл. економиста из Чачка. 

 

 Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да: 

 

а) На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 

15/2016 и 88/2019) и члана 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 6/2019), донесе 
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РЕШЕЊЕ 

ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Небојши Јелушићу, дипл. грађевинском инжењеру из Чачка, престаје мандат 

директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак, због поднете оставке. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка”. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Небојша Јелушић је, Решењем Скупштине града Чачка број 06-179/2020-I 10. 

децембар 2020. године, именован на функцију директора ЈП „Градац“ Чачак. Мандат 

директора, на основу члана 24. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 

и 88/2019) и оснивачког акта Предузећа, траје четири године. 

 

Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 

88/2019) мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и 

разрешењем. 

 Како Небојши Јелушићу мандат директора престаје пре истека периода од четири 

године Скупштина града Чачка је донела Решење као у диспозитиву. 

 

  

б) На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), 

члана 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 

35. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним 

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

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Милан Бојовић, дипл. економиста из Чачка, за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 
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земљиште и путеве „Градац“ Чачак, до именовања директора по спроведеном јавном 

конкурсу, на период који не може бити дужи од једне године. 

 

II 

 

 Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 

 

III 

 

Ово решење објавити у “Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном 

листу града Чачка” и на интернет страници града Чачка. 

 

 

   О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 52. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члану 54. став 1. тачка 11. Статута 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и 35. Одлуке о усклађивању оснивачког 

акта Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и 

путеве „Градац“ Чачак са Законом о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број 

22/2016). Чланом  52. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац 

дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу, чланом 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка прописано 

је да Скупштина града именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, у 

складу са Законом, а чланом 35. Одлуке о оснивању предузећа прописано је да Скупштина 

града може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног 

предузећа по спроведеном јавном конкурсу.  

 

 Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања је, на седници одржаној 27. 

децембра 2021. године, предложила да се за вршиоца дужности директора овог предузећа 

именује Милан Бојовић, дипл. економиста, јер је Небојша Јелушић, досадашњи директор 

Предузећа поднео оставку. 

 

 Комисија је закључила да предложи Скупштини да донесе Решење о именовању 

вршиоца дужности директора ЈП „Градац“ како би се обезбедио континуитет у обављању 

делатности за које је предузеће основано.  

 

 

3. а) Предлог решења о престанку мандат директора Спортског центра „Младост“ 

Чачак 

б) Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Спортског центра 

„Младост“ Чачак 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављена је оставка 

Милоша Стеванића, на функцију директора СЦ „Младост“. За вршиоца дужности 
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директора ове установе, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, 

предложен је Матија Братуљевић, мастер менаџер.  

 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да: 

 

а) На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама («Сл.гласник РС» бр. 42/91, 

71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 – 

др. закон) и члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

6/2019), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА 

 СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Милошу Стеванићу мастер економисти из Чачка, престаје мандат директора 

Спортског центра „Младост“ Чачак, због поднете оставке. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Милош Стеванић је, Решењем Скупштине града Чачка број 06-99/2018-I 15. и 16. мај 

2018. године, именован на функцију директора ЈП „Градац“ Чачак. Мандат директора, на 

основу члана 13. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак («Сл. лист општине Чачак» број 5/92, 8/2002 и 2/2005 и «Сл. лист града 

Чачка» број 3/2013) траје четири године. 

 

 Како Милошу Стеванићу мандат директора престаје пре истека периода од четири 

године Скупштина града Чачка је донела Решење као у диспозитиву. 

 

 

б) На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама («Сл.гласник РС» бр. 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 8. став 2. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар 

„Младост“ Чачак («Сл. лист општине Чачак» број 5/92, 8/2002 и 2/2005 и «Сл. лист града 

Чачка» број 3/2013), донесе 
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РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Матија Братуљевић, мастер менаџер из Чачка, за вршиоца дужности 

директора Спортског центра „Младост“ Чачак, до именовања директора по спроведеном 

јавном конкурсу, на период који не може бити дужи од једне године. 

 

II 

 

Ово решење објавити у «Службеном листу града Чачка». 

 

 

 

4. Предлози решења о именовању надзорних одбора јавних предузећа града Чачка 

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављени су предлози за 

именовање надзорних одбора јавних предузећа града Чачка, јер је досадашњим органима 

престао мандат. Предлоге су доставиле политичке странке, које имају већину одборника у 

Скупштини града Чачка, као и запослени у јавним предузећима, који су предложили своје 

представнике на начин прописан статутима предузећа. Комисија је разматрала ове предлоге 

и предлаже Скупштини града Чачка да, 

 

(1) 

 

 На основу чл. 16. ст. 2. и 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 6/2019) и чл. 31. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број 22/2016), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,  

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

  

I 

 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак именују се: 

 

 За председника: 

            - Александар Терзић, дипломирани електро инжењер -представник оснивача  
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 За чланове: 

-  Дејан Рашић, дипломирани архитекта, представник оснивача  

 - Наташа Стругаревић, дипл. просторни планер, представник запослених 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

      (2) 

 

 На основу чл. 16. ст. 2. и 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 6/2019) и чл. 39. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак са Законом о јавним предузећима («Сл. 

лист града Чачка» број 22/2016), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ  

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

  

I 

 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца 

„Комуналац“ Чачак именују се: 

 

 За председника: 

           - Велимир Дробњак, доктор техничких наука, представник оснивача  

 

 За чланове: 

 - Драган Илић, дипломирани електро инжењер, представник оснивача  

 - Павле Павловић, дипл. економиста, представник запослених  

  

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

      (3) 

  

 На основу чл. 16. ст. 2. и 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 6/2019) и члана 40. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

(«Сл. лист града Чачка» број 22/2016), донесе 

 



11 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 

 КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију 

„Водовод“ Чачак именују се: 

 

 За председника: 

            - Драган Вукајловић, дипломирани грађевински инжењер, представник оснивача  

 

 За чланове: 

-Иван Обућина, дипломирани инжењер електротехнике, представник оснивача 

 - Милош Станишић, дипл. инж. електротехнике, представник запослених  

  

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

      (4) 

 

 На основу чл. 16. ст. 2. и 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 6/2019) и чл. 39. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима («Сл. лист града Чачка» број 

22/2016), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГРЕЈАЊЕ „ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак именују 

се: 

 За председника: 

            -  Ивона Радојевић, доктор филолошких наука, представник оснивача 

 

 За чланове: 

 -Бранко Дабовић, дипломирани економиста, представник оснивача 

 - Марина Новаковић, дипл. правник, представник запослених  
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II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

      (5) 

 

 На основу чл. 16. ст. 2. и 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 6/2019) 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 20/2018), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених 

површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак именују се: 

 

 За председника: 

            - Симо Шулубурић, дипломирани економиста, представник оснивача 

 

 За чланове: 

 -  Миланко Ранковић, дипломирани машински инжењер, представник оснивача 

 -  Драгица Јуковић, дипл. инж. агрономије, представник запослених   

  

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

(6) 

   

 На основу чл. 16. ст. 2. и 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 6/2019) и члана 39. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

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

22/2016 и 8/2019), донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 
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I 

 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ именују се: 

 

 За председника: 

            - Бранко Бојовић, дипломирани машински инжењер, представник оснивача  

 

 За чланове: 

 - Зоран Јаћимовић, дипл. економиста, представник оснивача  

 - Наташа Плазинић, специјалиста струковни економиста, представник запослених  

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

(7) 

 

 На основу чл. 16. ст. 2. и 17. ст. 3. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» 

број 15/2016), члана 54. став 1. тачка 11. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

6/2019) и члана 40. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 

водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци са Законом о јавним 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД,  

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

I 

 

 У Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и 

пијаца „Моравац“ Мрчајевци именују се: 

 

 За председника: 

- Мирко Муњић, дипломирани правник, представник оснивача 

 

 За чланове: 

-  Радисав Ђукић, дипломирани машински инжењер, представник оснивача  

- Драгица Вујанић, дипломирани економиста, представник запослених 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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5. Предлог решења о именовању Управног одбора Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

 

 

 Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак  доставио је Комисији 

предлоге за представнике запослених у Управном одбору Центра, јер садашњем органу 

истиче мандат. Комисији су достављени и предлози за представнике оснивача у Управном 

одбору Центра. 

  

Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања 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 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл. лист града 

Чачка“ број 6/2019) и члана 16. Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне 

заштите „Зрачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 26/2012 и 20/2019), донесе 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

 ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 У Управни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

именују се: 

За председника 

 - Весна Баук, дипл. економиста- представник оснивача 

 За чланове 

 - Невена Луковић, инж. индустријског менаџмента- представник оснивача 

 - Александра Ћурчић, дипл. економиста- представник оснивача  

- Романа Лазовић, дипл. дефектолог- представник запослених  

 -  Ивана Чакаревић, дипл. дефектолог- представник запослених  

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

6. Предлог решења о именовању Надзорног одбора Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

 

 

 Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак  доставио је Комисији 

предлоге за представника запослених у Надзорном одбору Центра, јер садашњем органу 

истиче мандат. Комисији су достављени и предлози за представнике оснивача у Надзорном 

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

Скупштини града Чачка да, на основу члана 22. 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 18. Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне 

заштите „Зрачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 26/2012 и 20/2019), донесе 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

„ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 У Надзорни одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

именују се: 

 За председника 

-  Нада Јовичић, дипл. правник - представник оснивача 

            За чланове 

 -  Биљана Вићовић, мастер менаџер - представник оснивача     

 -  Соња Шпајаковић, дипл. психолог - представник запослених     

  

II 

 

Надзорни одбор ступа на дужност 14. фебруара 2022. године. 

 

III 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

7. Предлог решења о разрешењу односно именовању секретара Изборне комисије 

града Чачка 

 

 

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављена је оставка 

Валентине Јаковљевић, секретара Изборне комисије. За новог секретара предложена је 

Биљана Рајић, дипл. правник. 

 

Комисија је закључила да предложи Скупштини града да, на основу чл. 14. ст. 3. и 5. 

Закона о локалним изборима («Сл. гласник РС» број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично тумачење и 68/2020) и члана 54. став 1. тачка 49. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019) и  чл. 99г ст. 2. и 4. Пословника о 

раду Скупштине града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 19/2019 – пречишћен текст), 

донесе  



t6

PEIIIEIIE
o PA3pEr[Erby oAHocHo r4MEHoBArby

CEKPETAPA I43EOPHE KOMI4CI,IJE TPAAA IIAIIKA

I

- Pa:peruana ce Ba,resrrHa Jar<oe;leeuh, .qnnn.
r<oulrcnje fpana Ha.lKa, :6or uoguere ocraBxe.

- tr4ueuyje ce 6n,rana Pajuh, .{rnn. rpaBHHn,
I{a.rxa.

lpaBHr.rr,,{y}nHocrr.t ceKperapa I,1:6opue

3a ceKperapa tr4:6opHe xouacr.ije rpara

IT

Oeo peurerl,e oSjarNrr.i y..C:rlrx6eHoM nacry rpara r{aqxa"

ilPETCEAHI4K
Korrucuje 3a KaApoBe

III{Ta}6a
KprraHaq
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