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П Р Е Д Л О З И 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВЕ  И 

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА ПИТАЊА 

 

 

 

1. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак 

 

  

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је предлог 

Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Чачак да се за вршиоца дужности директора овог 

предузећа, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, именује Зоран 

Пантовић, дипл. грађевински инжењер, садашњи директор, коме мандат истиче 26. марта 

2022. године. 

 

Комисија је размотрила достављени предлог и закључила да предложи Скупштини 

града Чачка да, на основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 

15/2016 и 88/2019), 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 и канализацију „Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима 

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

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И 

 КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Зоран Пантовић, дипл. грађевински инжењер из Чачка, за вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ 

Чачак, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, на период који не може 

бити дужи од једне године. 

 

II 

 

 Вршилац дужности директора ступа на функцију након истека мандата директора 

односно 27. марта 2022. године. 

 

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 

 

Законом о јавним предузећима, чланом 24. став 3. прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног 

конкурса. Чланом 52. истог Закона прописано је да се вршилац дужности директора може 

именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Статутом града Чачка, чланом 54. став 1. тачка 11. прописано је да Скупштина града 

именује директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом. Одлуком о 

усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију 

„Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима, у члану 63. прописано је да Скупштина 

града Чачка може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног 

предузећа по спроведеном јавном конкурсу. Период обављања функције вршиоца дужности 

не може бити дужи од једне године. 

Како директору Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ 

Чачак мандат истиче 26. марта 2022. године, а поступак за именовање директора Предузећа 

по расписаном јавном конкурсу није завршен, Надорни одбор Предузећа је предложио да 

се за вршиоца дужности директора именује Зоран Пантовић, дипл. грађевински инжењер из 

Чачка, садашњи директор Предузећа. 

Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања је, на седници одржаној 23. 

фебруара 2022. године, закључила да предложи Скупштини града да именује Зорана 

Пантовића, дипл. грађевинског инжењера из Чачка, за вршиоца дужности директора до 

именовања директора Предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Скупштина града Чачка је донела Решење о именовању вршиоца дужности 

директора, како би се обезбедило несметано обављање делатности за које је Предузеће 

основано.  

 

2. Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг сервис“ Чачак 

 

  

Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска питања достављен је предлог 

Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак да се за вршиоца дужности директора овог 

предузећа, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, именује Зоран 

Благојевић, дипл. инжењер електротехнике, садашњи директор, коме мандат истиче 26. 

марта 2022. године. 

 

Комисија је размотрила достављени предлог и закључила да предложи Скупштини 

града Чачка да, на основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 

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

број 6/2019) и члана 62. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

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

Чачка» број 22/2016 и 8/2019), донесе 
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РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именује се Зоран Благојевић, дипл. инжењер електротехнике из Чачка, за вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак, до именовања 

директора по спроведеном јавном конкурсу, на период који не може бити дужи од једне 

године. 

 

II 

 

 Вршилац дужности директора ступа на функцију након истека мандата директора 

односно 27. марта 2022. године. 

 

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 

 

Законом о јавним предузећима, чланом 24. став 3. прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом 

јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног 

конкурса. Чланом 52. истог Закона прописано је да се вршилац дужности директора може 

именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 

Статутом града Чачка, чланом 54. став 1. тачка 11. прописано је да Скупштина града 

именује директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом. Одлуком о 

усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима, у члану 62. прописано је да Скупштина града Чачка може 

именовати вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по 

спроведеном јавном конкурсу. Период обављања функције вршиоца дужности не може 

бити дужи од једне године. 

Како директору Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Паркинг 

сервис“ Чачак мандат истиче 26. марта 2022. године, а поступак за именовање директора 

Предузећа по расписаном јавном конкурсу није завршен, Надорни одбор Предузећа је 

предложио да се за вршиоца дужности директора именује Зоран Благојевић, дипл. инжењер 

електротехнике из Чачка, садашњи директор Предузећа. 

Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања је, на седници одржаној 23. 

фебруара 2022. године, закључила да предложи Скупштини града да именује Зорана 

Благојевића, дипл. инжењер електротехнике из Чачка, за вршиоца дужности директора до 

именовања директора Предузећа по спроведеном јавном конкурсу. 
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Скупштина града Чачка је донела Решење о именовању вршиоца дужности 

директора, како би се обезбедило несметано обављање делатности за које је Предузеће 

основано.  

 

 

3. Предлог решења о разрешењу односно именовању члана односно председника 

Управног одбора Градске стамбене агенције у Чачку 

 

 Комисији за кадрове и мандатно-имунитетска достављена је оставка Братислава 

Зечевића на функцију председника односно члана Управног одбора Градске стамбене 

агенције, јер је од Агенције за борбу против корупције обавештен да не може обављати две 

функције, пошто је именован за члана Изборне комисије града Чачка у сталном саставу. За 

новог члана односно председника предложен је Младен Ђуровић, магистар економских 

наука. 

  

Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу чл. 16. ст. 

1. и 2. и чл. 20. ст. 1. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“ бр. 18/2005, 81/2005- 

испр. и 47/2018), члана 54. став 1. тачка 12. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

број 6/2019) и члана 13. Одлуке о оснивању „Општинске стамбене агенције“ („Сл. лист 

општине Чачак“ бр. 9/2005, 13/2005, 8/2006 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 5/2009 и 24/2012), 

донесе 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ 

 ЧЛАНА ОДНОСНО ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

I 

 

 Разрешава се Братислав Зечевић, функције члана Управног одбора Градске стамбене 

агенције у Чачку и функције председника Управног одбора на коју је именован из реда 

чланова Управног одбора, због поднете оставке. 

 

II 

 

 Именује се Младен Ђуровић, магистар економских наука, за члана Управног одбора 

Градске стамбене агенције у Чачку. 

 

III 

 

Именује се Младен Ђуровић, члан Управног одбора, за председника Управног 

одбора Градске стамбене агенције у Чачку. 

  

IV 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
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4. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Управног одбора 

Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак 

 

 

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

Баук, председника Управног одбора Центара за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“ Чачак, јер због приватних обавеза не може да обавља ову функцију. За новог 

председника Управног одбора ове установе предложена је Снежана Шибинац, проф. 

енглеског језика. 

 

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

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 16. став 1. 

Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак („Сл. лист 

града Чачка“ број 26/2012 и 20/2019), донесе 

 

РЕШЕЊЕ  

О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА 

 СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Разрешава се Весна Баук, функције председника Управног одбор Центра за пружање 

услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак, због поднете оставке. 

 

II 

 

Именује се Снежана Шибинац, проф. енглеског језика, за председника Управног 

одбор Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак. 

 

III 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

5. Предлог решења о именовању Школског одбора Медицинске школе у Чачку 

 

 

Школском одбору Медицинске школе истиче мандат 26. марта 2022. године, па су 

Наставничко веће и Савет родитеља ове школе спровели поступак избора својих 

представника у Школском одбору и предлог доставили Комисији за кадрове и мандатно-

имунитетска питања. Такође, Комисији је достављен предлог за представнике локалне 

самоуправе.      
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Просветна инспекција Градске управе извршила је инспекцијски надзор и закључила 

да је предложено именовање чланова Школског одбора, представника родитеља и 

запослених, извршено у складу са Законом и о томе обавестила Комисију актом број 614-

4/2022-IV-6-04 од 28. јануара 2022. године.  

 

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

117. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 

88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 54. Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019), донесе 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЧАЧКУ 

 

I     

 

За чланове Школског одбора Медицинске школе у Чачку именују се: 

 

Представници запослених: 

- Јелена Драмићанин, наставник српског језика и књижевности  

- Драгана Мајсторовић, наставник фармацеутске групе предмета 

- Ђорђе Благојевић, наставник хемије 

 

Представници родитеља:  

- Иван Бранковић 

- Ненад Стојановић 

- Ивана Поповић 

 

Представници локалне самоуправе: 

- Душица Рајичић, зубни протетичар 

- Весна Марић, дипл. правник 

- Јасна Врљановић, дипл. економиста 

 

II 

 

Мандат Школског одбора почиње да тече од 27. фебруара 2022. године. 

 

III 

 

     Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

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

Гимназије у Чачку 

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

разрешење Јелене Ласице, представника локалне самоуправе у Школском одбору 
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Гимназије, јер је именована за председника Управног одбора Апотекарске установе Чачак. 

За новог члана Школског одбора предложена је Бојана Поповић, дипл. правник.  

 

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“ броj 

88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и 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  

ГИМНАЗИЈЕ У ЧАЧКУ 

 

I 

 

 Разрешава се Јелена Ласица, представник локалне самоуправе, дужности члана 

Школског одбора Гимназије у Чачку. 

   

II 

 

Именује се Бојана Поповић, дипл. правник, за члана Школског одбора Гимназије у 

Чачку, као представник локалне самоуправе. 

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

7. Предлог решења о разрешењу односно именовању председника Комисије за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа   

 

 

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

уместо Матије Братуљевића, председника Комисије за спровођење конкурса за избор 

директора јавних предузећа, који је поднео оставку јер је именован за вршиоца дужности 

директора СЦ „Младост“, именује Богдан Димитријевић, дипл. економиста.  

 

 Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу члана 34. 

Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/2019), члана 30. ст 1. и 3. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 129/2007, 83/2014- др. закон, 

101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) чл. 54. и 70. ст. 2. Статута града Чачка 

(«Сл. лист града Чачка» број 6/2019) и члана 54. став 1. тачка 5. Пословника о раду 

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