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Peny6,rnra Cp6x.ia
cKyn[lTI,{HA IPAIA r{Ar{KA
Kouracuja sa Ka.qpoBe H

MaHIaTHO-Il x,tyHilTeTCKa Il rrTarba
Bpoj:06-42123-l
16. vrapr 2023. rolnHe
L{AqAK

CKyIIIIITWHI/^ rPAtrA qATIKA

Ha ocuoey qnaHa 76. lloc,roeHuKa o paAy CKyiltxrr4He rpaAa r{aqra (..C,n. rrecr rpaAaqa'{Ka" 6poi 2112022 - npeuuruheu rercr) Komrauaja 3a KarpoBe u MaHAarHo-r.{M)iHHTercKa
IIhraBa" Ha ceAHrrur4 o,lpxtanoj 16. nrapra 2023. roEuHe, fipH[peuu,ra je:

2' [DeAror DeIueBa o Dasneruerrv npeAceAnuxa Har:onnor oA6opa Mehyonruruscrcor

Y npr.l,rory rocraBJtsaMo fipeAjrore petrlerba panx pa3Marparba ra yceajama.

3a H:eecruoqa Kouucuje ua ceAHHur4 CrcynmraHe oapelJeHa je fopaaua Kp-naHar1.
npeAceAHr.rr< Koruucuje

EAHr4rlA

1. IlpeAror peuerra o fivrenonamv Arapexropa Ileurpa sa npvxarLe vcrvra coquiarnegarulure .,3paqaKoo r{aqam

3. flpeA,'Ior peurersa o uMenoearby eDurn,Taua AvxHocru np,eAceAHuxa u qr.IaHoga
YtrDaBHoI- oAdoDa Ycranose xv,[Tvpe ..IIeHrap ga Herosame rpaArlrluieo. rfa.raK

4. ffpeA,ror peurerra o uMenoeaH,v npmr.urarla AyxHocru npeAceAHr.rxa u qrraHosa
HaA3oDHor oAdoDa Ycranoee xvrrype..IIeHrap:a Heroeame rpaAr,rquie,, rlaqam

5'[DeAflor Peuet6a o Da3De[rerry oAnocno o uvreHosarry ieAHor qlaHa lllxorrcrcor oAoopa



1. Предлог решења о именовању директора Центра за пружање услуга социјалне 

заштите “Зрачак” Чачак 

 

 

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

Скупштини града Чачка да, на основу члана 18. 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 14. Одлуке о оснивању Центра за пружање услуга 

социјалне заштите „Зрачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ број 26/2012 и 20/19), донесе: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

„ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

I 

 

Именује се Ана Јаковљевић, дипл. дефектолог-олигофренолог из Чачка, за директора            

Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак. 

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење Решења је члан 18. став 1. Закона о јавним службама 

којим је прописано да директора установе именује и разрешава оснивач. Чланом 54. став 1. 

тачка 12. Статута града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка именује и разрешава 

директоре установа чији је оснивач. Чланом 14. Одлуке о оснивању Центра за пружање 

услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак прописано је да директора Установе именује и 

разрешава оснивач на период од четири године.   

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

седници одржаној дана, 24. фебруара 2023. године, расписао је конкурс за именовање 

директора ове установе, на мандатни период од четири године, који је објављен у дневном 

листу „Политика“, на сајту Националне службе за запошљавање и на сајту Центра за 

пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак. На конкурс се пријавила једна 

кандидаткиња, Ана Јаковљевић, дипл. дефектолог-олигофренолог из Чачка. Управни одбор 

је на седници одржаној дана, 13. марта 2023. године, констатовао, да је пријава на конкурс 

благовремена, разумљива и потпуна и да кандидаткиња испуњава све услове за именовање 



директора, прописане чл. 33 Статута Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“. 

 Након разматрања достављене документације и усмене провере стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидаткиње, Управни одбор је доставио Скупштини 

града Чачка мишљење да за директора Центра за пружање услуга социјалне заштите 

„Зрачак“, именује Ану Јаковљевић, дипл. дефектолога-олигофренолога из Чачка. 

Комисија за кадрове и мандатно имунитетска питања је, на седници одржаној 16. 

марта 2023. године, размотрила достављену документацију и мишљење Управног одбора 

Центра, па је закључила да предложи Скупштини града Чачка да донесе решење о 

именовању Ане Јаковљевић, дипл. дефектолог-олигофренолог из Чачка, за директора  

Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ Чачак. 

 

 

2. Предлог решења о разрешењу  председника Надзорног одбора Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани 

                                                
                                                       

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

Рајичића, председника Надзорног одбора Међуопштинског историјског архива за град 

Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани. 

 

             Комисија је закључила да предложи Скупштини града Чачка да, на основу чл. 45. 

ст. 4.  и чл. 48а ст. 2. т. 1. Закона о култури („Сл. гласник РС“ 72/2009, 13/2016, 30/2016 – 

исправка, 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 29а став 2. тачка 1. Одлуке о организовању Установе 

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

(„Сл. лист општине Чачка“ број 11/2006 и „Сл. лист града Чачка“ број 4/11, 23/16, 3/21 и 

5/22), донесе 

       

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА 

ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 

I 

 

             Разрешава се Зоран Рајичић, дужности председника Надзорног одбора 

Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, 

на лични захтев.    

 

II 

 

             Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 



3. Предлог решења о именовању вршилаца дужности председника и чланова 

Управног одбора  Установе културе „Центар за неговање традиције“ Чачак 

 

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

именовање вршилаца дужности председника и чланова Управног одбора Установе културе 

„Центар за неговање традиције“ Чачак. У складу са оснивачким актом ове установе до 

именовања Управног одбора Установе, овлашћења Управног одбора обављаће вршиоци 

дужности Управног одбора Установе које ће именовати оснивач. 

 

 Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања предлаже Скупштини града да, 

на основу члана 43. став 1. Закона о култури („Службени 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 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 21. став 1. и члана 29. Одлуке о 

оснивању Установе културе „Центар за неговање традиције“ Чачак („Службени лист града 

Чачка“ број 3/2023), донесе 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именују се за вршиоце дужности Управног одбора Установе културе „Центар за 

неговање традиције“ Чачак: 

 

 За вршиоца дужности председника 

            - Данијела Микић Ковчевић, дипломирани филолог  

 

 За вршиоце дужности чланова 

 - Божидар Плазинић, академски сликар 

 - Драган Ђоловић, дипломирани туризмолог 

 - Наташа Јованић Парезановић, дипломирани правник 

 - Вуле Ресимић, пензионер 

 

II 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 



4. Предлог решења о именовању вршилаца дужности председника и чланова 

Надзорног одбора  Установе културе „Центар за неговање традиције“ Чачак 

 

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

именовање вршилаца дужности председника и чланова Надзорног одбора Установе културе 

„Центар за неговање традиције“ Чачак. У складу са оснивачким актом ове установе до 

именовања Надзорног одбора Установе, овлашћења Надзорног одбора обављаће вршиоци 

дужности Надзорног одбора Установе које ће именовати оснивач. 

 

Комисија за кадрове и мандатно-имунитетска питања предлаже Скупштини града да, 

на основу члана 47. став 1. Закона о култури („Службени 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 

(„Службени лист града Чачка“ број 6/2019) и члана 25. став 1. и члана 30. Одлуке о 

оснивању Установе културе „Центар за неговање традиције“ Чачак („Службени лист града 

Чачка“ број 3/2023), донесе 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ“ ЧАЧАК 

 

I 

 

 Именују се за вршиоце дужности Надзорног одбора Установе културе „Центар за 

неговање традиције“ Чачак: 

 

 За вршиоца дужности председника 

            - Ивана Јањић, мастер економиста  

 

 За вршиоце дужности чланова 

 - Живко Јововић, дипломирани економиста 

 - Никола Чекеревац, средња стручна спрема 

  

 

III 

 

 Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

 



HacrasHaqxo eehe Ocuoene IIIKoJTe sa o6pa:orarbe oApacnvx y gaury 4ocraea:ro je
Kouucnjr'r 3a KaApoBe 14 MaHAarHo-t4MyHmercKa rrr4Tarf,a rtpeAnor Aa ce 3a qrraHa ITTro.rrcxor
o46opa oBe IIIK0JIo, yMecro Mrapjaue Huroruh, [pe.4craBHr4ra 3arrocJreuux, xoja je no4Hela
ocraery jep je rasa6pana 3a npeAceAHpIKa cr4HAraKara, urueuyje BojaHa MrarosaHouah, npo$ecop
MATEMATI4KE.

llpocrerHa rancnexqraja fpa4cre ynpane je r.BBpmr4na uncuexqujcxr4 HaA3op H 3aKJbyqr4na
Aa cy ce creKJII4 ycnoBl4 3a pa3pellelbe qJIaHa lllxorcror o46opa rr r4MeHoBarbe HoBor qnaHav o
roue je odaeecrlara Korrar.rcujy Aorn4coM 6poj 614-17/2023-IV-6-04 oa 15. uapm 2023. rogme.

Konaucuja je 3aKJbrrr4na Aa npeAnoxu cryuruTuHrrpalar{avra, AalaocHoBy ,ar. 116. u
177. cr.3. 3axoua o ocHoBaMa cucreMa o6pasoeama il Bacilvfiarra (,,C:r. rracHr4K pC.. 6poj
88/20L7,2712018-gp.3aKoH, 1012A19,612020 u 12912021) u urana 54. Craryra rpaAa r{a.{ra
(,,Cr. rucr rpaAa r{aqra" 6poj 6/19) AoHece

PETIIEILE
o pA3pEtrrElry oAHocHo T4MEHOBABy

JEAHOT qJTAHA trrKoncKof oAEoPA
ocHoBI{E IIKOJIE 34 OEPA3OBA]LE OPACJII,IX r{Ar{AK

Paaperuana ce MupjaHa
LUrorcror o46opa OcHosHe rrrKoJre

I

Huxo,rnh. ilpeAcraBHrrK 3anocJreHr.{x. $yurqnje
:a o6pa:oealre oApacnux t{aqarc. Ha Jrr.{r.rHr,r 3axreB.

II

tr4n'reuvje ce EojaHa Mlr,roeaHoeuh, nporfecop MareMarlrKe, 3a qrraHa Lllrcolcrcor og6opa
ocHoeHe IrrKorire sa o6pasoaalLe oApac!,urx tlauaK, Kao npeifcraBHuK 3a11ocreH2x.

III

Ono peruerse o6j aur:ra y,, CnyN6eHoM nr4cry rp a1a r{aqKa.,

EIFII,IL{A
KaApoBe

TWITAIT>A

5. IIDe,[.[or DeIIreILa o pa:pemerby oAHocHo flN{eHoeamy ieAuor qflaHa fllxorfcxor oAoopa
OcHoeHe umo,re sa o6pa:oean,e oApac,urx r{a.rax
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