На основу члана 17. став3. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС''
број 15/2016), члана 67. став 1. тачка 12. Статута града Ужица (''Службени лист града
Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) и чл. 41, 42 и 43. Одлуке о усклађивању пословања
Јавнокомуналног предузећа ''Водовод'' из Ужица са Законом о јавним предузећима
(''Службени лист града Ужица'' број 25/16) Скупштина града Ужице, на седници одржаној
___________.године , доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању једног члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод'' из Ужица

IСлавиша Димитријевић, дипл. машински инжењер, разрешава се дужности
члана Надзорног одбора ЈКП ''Водовод'' Ужице због поднете оставке.
IIИлија Љубојевић, дипл.индустријски менаџер, именује се за члана Надзорног
одбора ЈКП ''Водовод'' Ужице на период до истека мандата Надзорног одбора који је
именован решењем I број 023-45/17 од 23.03.2017.године ( ''Службени лист града Ужице''
број 13/17).
IIIРешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Ужица''.
Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
В-I број 023-45/17
__________.2017.године
Ужице
СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

ПРЕДСЕДНИК

Образложење
Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени лист РС'' број 15/16)
прописано је да председник и чланови надзорног одбора јавних предузећа чији је оснивач
јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе на период од четири године од којих је један члан надзорног одбора из редова
запослених.

Чланом 67. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица '' број 25/17пречишћен текст) прописано је да Скупштина града у складу са законом именује и
разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач.
Чланом 19. Закона о јавним предузећима прописани су услови које мора да
испуњава лице које се именује за члана надзорног одбора.
Градско веће на седници одржаној 20.11.2017. године утврдило је Предлог решења
о разрешењу Славише Димитријевића и именовању Илије Љубојевића дипл.
индустријског менаџета, за члана надзорног одбора ЈКП ''Водовод'' који испуњава услове
прописане Законом о јавним предузећима и предлаже Скупштини града да овај предлог
размотри и усвоји.
Илија Љубојевић рођен је 1970. године у Ужицу. Средњу техничку школу ''Радоје
Марић'' завршио је у Ужицу 1989.године, Вишу техничку школу-одсек машинствозавршио
је 1995.годинеу Ужицу, а 2005.године Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу.
Од 1995.године до априла 2015.године радио у ''24.септембар'' д.о.о. Ужице-Предузеће за
изградњу електроенергетских објеката и постројења. Радио је на пословима:технолог
машинске производње, референт заштите на раду и противпожарне заштите, контролор
квалитета производа и утрошка материјала, разрађивач техничке документације. Био је
руководилац РЈ ''Металелектро'', затим шеф машинске производње РЈ ''Металелектро'',
самостални референт продаје, а од 2011 до априла 2015. године као технолог.

